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الستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنانالتنفيذية ل ةخط  ال
1

 

 تمهيد

صندوق تها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة بالتعاون مع التي أعد   ،1112-1122 االستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان إلى تطبيقذه الخطة التنفيذية ترمي ه

 أوضاع تحسين الناشطة في مجالومنظمات المجتمع المدني  المرأة بقضايا مباشرة ةمية المعني  الرس واإلداراتالوزارات األمم المتحدة للسكان وبمشاركة 

 . المرأة

 

بتعميمها على جميع المجلس  أوصىوقد  ،1121 -6 -21مجلس الوزراء بتاريخ  جانبية على االستراتيجية الوطنية للمرأة من ت الموافقة المبدئتم  

هذه االستراتيجية  تكتسبا. من هنا " اإلجراءة نظمة المرعي  ألللقوانين وا ورد فيها من اقتراحات وتوصيات مجراها وفقا  إعطاء ما "منها  الوزارات طالبا  

تحويل ساسي أللة لها هدفها اساسية مكم  خطوة ألالستراتيجية ة التنفيذية الخط   تمث للذا . رسميا   اعتمادها استراتيجية للمرأة يتم   أولها ن  أما ال سي   ،هميتهاأ

تترافق مع مؤشرات لقياس مدى التقدم الذي سوف يحقق على عملية ميدانية  التتدخ  برامج و إلىاالستراتيجية  األهداف المنصوص عليها فيمجمل 

 سنوات.  3بعد  ن يصار الى إجراء تقييم مرحلي  أمن بدء التنفيذ على  سنوات انطالقا   5ة زمنية تمتد على وضاع المرأة في لبنان في فترأمستوى 

 

 األمممة مواثيق منظ  اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وومنها لبنان، عليها ع ة التي وق  بمختلف المواثيق الدولي   الوطنية باإلستراتيجيةسوة أتلتزم هذه الخطة 

بمقررات مؤتمر  تفاقيات الدولية. وكذلك تلتزم( الى غيرها من اال CEDAWاالتفاقية الدولية للقضاء على كافة أنواع التمييز ضد المرأة )، وكذلك المتحدة

لجهة إلغاء كافة أشكال التمييز بين المرأة والرجل وتحقيق مساواة تقدم ملموس  وتسعى الخطة التنفيذية الى إحراز .على العمل بهان التي وافق لبنابيجين 

 الميادين.  مختلفتامة بينهما في 

على حدة، وقامت ببلورة عدد من األهداف الفرعية لكل هدف استراتيجي، وترافق كل هدف فرعي مع عدد  كال  هداف االستراتيجية ألتناولت هذه الخطة ا

 4اقتراح  تم   ،والتأكد من شموليتها لتنظيم التدخالتمنهجية بادرة موفي مؤشرات قياس ومصادر الستقصاء المعلومات.  يتالزم كل منها ب دخالتمن الت

 : التالية هيالت ف التدخ  مستويات لمختل

 تشريعاتوال قوانين،الوسياسات، مستوى ال 

 تعبئة التوعية ووالعالم مستوى اإل 

                                                           

1
  5102طبعة جديدة منقّحة في العام   
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  مؤسساتية البشرية والقدرات البناء مستوى 

 بحاث األدراسات ومستوى ال 

في  الخطة التنفيذية تصميم وبهدف تسهيل قراءة مضمون الخطة بمختلف أهدافها الفرعية والتدخالت المنبثقة عنها والمؤشرات الخاصة بكل تدخل، تم  

الترتيب الوارد في تبويب الجداول حسب  هداف االستراتيجية. لقد تم  ألتحمل عناوين ا جدوال   21ن هذه الخطة جدول خاص لكل هدف استراتيجي. لذا تتضم  

جا  أن االستراتيجية من غير  ق بتحقيق الذي يتعل  ن الهدف ألى إ اإلشارةت. تجدر الالتدخ   أو األهدافات بالنسبة إلى في األولوي   يعني هذا الترتيب تدر 

تفنيد  إلىإضافة  ،لذا .االستراتيجية األهداف باقيالحقوق والواجبات في مختلف القوانين، يتقاطع مع على صعيد المساواة التامة بين الرجل والمرأة 

 صلة. ي آخر ذ ن كل هدفضمالت دخ  الت  هذه أيضا  رجنا أدالت المطلوب إجراؤها ضمن هذا الهدف، التدخ  

 

 أهداف الخطة التنفيذية 
 

   رات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني ادإلبرامج وأنشطة الوزارات واتعود إليه  ل مرجعا  توفير إطار واضح للتدخالت الواجب إجراؤها، يشك

 .من أجل تحسين أوضاع المرأة في لبنان في مختلف الميادين

 دراج ما ورد في الخطة التنفيذية في خطط كل من الى إالسعي دارات الرسمية، من خالل إلت وااتلف الوزارتشجيع التنسيق والتعاون بين مخ

  .ثر المرجو من الخطةألة، مما يسمح بتحقيق االوزارات المعني  

  الدولية التي وقع عليها لبنانتحقيق شمولية في مقاربة حاجات المرأة في لبنان والتأكد من تغطية مختلف الميادين، بما يتماشى مع االتفاقات. 

   ر منها لقياس مدى التطو   االنطالقرات واقع المرأة في لبنان، والتأسيس لقاعدة معلومات يمكن نجازات ورصد متغي  إلن من متابعة اوضع آلية تمك

 .المنجز

 من أجل تحقيق الت الواردة في الخطة على التدخ  ة مبني  طراف ألوتشجيع برامج التعاون الثنائي والمتعدد اة ؤسسات المانحولويات للمألتوضيح ا

 . قصى من االنجازاتأ حد  

 

 

 المنهجية 

 : مراحل هي ربعتنفيذ ذلك في أ وقد تم   ،ر التشاركياستندت الخطة التنفيذية في إعدادها كما االستراتيجية على المسا
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 هيئات من المجتمع المدنيممثلي جلسات عمل تشاركية مع  -

 

الموضوع. ب المعني  . شارك فيها ممثلون عن المجتمع المدني أو أكثر  ا  واحد ا  استراتيجي ا  ات عمل تقنية تناول كل منها هدفورش 21تنظيم  تم  

شكلت خالصة هذه الورش المادة االولى ساسية المرافقة لها.ألبلورة اولى لالهداف الفرعية التي يجب العمل عليها والتدخالت ا نت الورشاتتضم  

  .ة التنفيذيةلمضمون الخط

 

 لقاءات إعالمية مناطقية  -

 

عت 21ة على المناطق. وقد أجري عتنظيمها بالتعاون مع وزارة الشؤون االجتماعية وفي مراكزها المتوز   تم   على مختلف المحافظات  لقاء  توز 

لتدخالت والبرامج اقتراحات ل ومختلف أهدافها والى الحصول علىمضمون االستراتيجية الوطنية بعالم إلقضية. هدفت هذه اللقاءات الى األوا

رؤساء البلديات، و عت اليها ممثلي الجمعيات األهليةت مراكز الشؤون االجتماعية تنظيم هذه اللقاءات ودوتول  المطلوبة في إطار هذه الخطة. 

هذه اللقاءات وقد تقاطعت األفكار واقتراحات البرامج التي نتجت عن ين في الشأن العام وعلى مستوى قضايا المرأة. إضافة الى الناشطين المحلي  

 التأكد من إدراج معظمها في بنود الخطة.  اقتراحها في ورش العمل التقنية وتم   مع التدخالت التي جرى

التنفيذية ومراجعتها من قبل الهيئة  ولى لمضمون الخطةألت بلورة المسودة اتم   ،بعد االنتهاء من ورش العمل التشاركية ومن اللقاءات المناطقية

لة الى المشاركين في ولى المعد  األرسلت المسودة ثم أ  تعديالت عليها. ا بعض الاللتين اقترحتحدة للسكان،  مم المت  ألالوطنية لشؤون المرأة، ومنظمة ا

لمالحظات التي خذ بمختلف ااأل حول مضمونها. وقد تم  الى مجلس الوزراء لتعميمها على الوزارات وإبداء الرأي  وكذلكبداء رأيهم ورش العمل إل

 نه. مضمون وتحس  النها تتناسب مع  وردت والتي وجدنا أ

 

 نود الخطة وبلورة مؤشرات لهاخبراء لمراجعة بجلسات عمل مع  -

 

عنى بالمرأة في من المواضيع التي ت  اختيارهم بناء على تجربتهم في إعداد خطط واستراتيجيات، وإلمامهم في عدد  خبراء تم   8لقاءات مع  4قدت ع  

قة مراجعة معم   أجريتحيث بوكذلك بناء على تجربتهم وضلوعهم في بلورة مؤشرات،  ،المجال القانوني واالقتصادي وغيرها من المجاالت

 اقتراح مؤشرات لها.  لمضمون الخطة وتم  

 

 ع للموافقة النهائية على المضمون لقاء موس   -

 

 شؤون المرأة. وقد تم  بة مؤسسات المجتمع المدني المعني  والرسمية  واإلداراتمن مختلف الوزارات  الممث  ن حوالي ثماني ع ضم  قد لقاء موس  ع  

 مناقشتها واقتراح تعديالت نهائية عليها.  جرتالت المقترحة ضمن كل هدف استراتيجي وعرض جميع التدخ  
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درات الرسمية وعن مؤسسات المجتمع لوزرات واإلفكار المنبثقة عن احات والمناقشات واألخالصة االقتراثمرة الجهود المشتركة ول هذه الخطة تشك  

تكون ذات تأثير سفتحقيقها  ولويات مشتركة  لو تم  لتدخالت المطلوب إجراؤها ميدانيا  وتعكس أل عتبر الوثيقة األولى التي تضع إطارا  عاما  وهي ت   ،المدني

 س لمجتمع اكثر عدالة ومساواة بين الرجل والمرأة في لبنان. سوف تؤس  و ،كبير في االرتقاء بواقع المرأة

 

 المبادئ المحيطة بالخطة

 

 الشراكة  -

 

ن المحافظة على المسار التشاركي في مختلف الخطوات المرتبطة ارتكزت عليه الخطة في إعدادها. إ ساسي الذيالمبدأ األول واألالشراكة ل شك  ت

لتوطيد العالقة بين الهيئة الوطنية ومختلف نجاح تنفيذ الخطة وإلول م او إعادة التخطيط هو العنصر األو التقييبالخطة، على مستوى التنفيذ ا

ن بنود الخطة تالمس وحيث أ ،ن تحقيق بنود هذه الخطة يحتاج الى تضافر الجهود وثكاتف الفرقاء. وحيث أالشركاء الذين ساهموا في إعدادها

شراكات متعددة مع القطاع العام، مع القطاع الخاص، مع الجهات من قيام  ال بد   فإنهدة الجهات، تاج الى تدخالت متعد  مختلف الميادين وبالتالي تح

بالطبع مع مؤسسات المجتمع المدني.فالجميع مدعو مع المنظمات الدولية، مع الجهات المانحة ومع المراجع الدينية، عالم، إلسائل اواالكاديمية، مع 

 لمدرجة في الخطة.من التدخالت ا تحقيق أقصى كم  "كلنا شريك" من أجل  لتطبيق شعار

 

 بين مختلف الجهاتالتنسيق  -

 

ويهدف التنسيق الى تحقيق . هاتكاملدوار والمهام وفي توزيع األ نجاح الشراكات، ويساهمبإ الشراكة، بحيث يسمح لمبدأ ال  مكم  عتبر التنسيق ي  

فرقاء. من المشكالت وآلية إلبقاء التواصل قائما  بين األمام ل مانعا  أي الى االنسجام في المقاربات. كما يشك  ؤد  وي، وتوحيد الجهود وتكثيفهاالتعاون 

 مة لعملية التنسيق تراعي طرق التواصل السليم المباشر وغير المباشر، ومراحل التنسيق ومستوياته. هنا ضرورة وضع آلية منظ  

 

 بالغ وتبادل المعلوماتاإل -

 

رات واقع ن الهيئة الوطنية لشؤون المرأة مولجة برصد تغي  أ. وحيث على الوجه األفضل نجازاتالت واإللتدخ  جل متابعة اأمنه من  دأ ال بد  نه مبإ

ر وسائمجلس الوزراء  إلىمشورة التقديم أيضا  منوط بها  نهألى المراجع الدولية، وحيث إا المرأة في لبنان وإعداد التقارير الوطنية وتقديمه

آلية ة إعداد ضرورمن هنا واقع المرأة. رات بمتغي  الع على اط  الهيئة ن تكون أمن  فال بد   ،ق بقضايا المرأةما يتعل  في  اإلدارات والمؤسسات العامة

، وكذلك ضرورة تعاون مختلف الجهات مع الهيئة وإبالغها بشكل دوري حول أنشطتها رصد تسمح لها بالحصول على أحدث المعلومات

رات المقترحة ضمن ولى من تنفيذ هذه الخطة فترة لتجميع معلومات حول مختلف المؤش  ألل السنة اسوف تشك  . على المرأةالتها وتأثيراتها خ  وتد
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ة ،على مستوى آخريمكن االنطالق منها ومقارنتها في المستقبل. بحيث الخطة   لمختلف ل مرجعا  حاجة الى توفير بنك معلومات حول المرأة يشك   ثم 

 . آلية تسمح بتحديثها دوريا   ضمنالمجال هذا أهمية المشاركة في المعلومات التي تمتلكها الجهات الناشطة في  هنا الجهات، من
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التشريعي والقانوني والتنظيمي مجالال   
 

 مختلف الميادين ساس المساواة التامة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات فيالمواطنة اللبنانية الكاملة على أتحقيق  الهدف االستراتيجي 

 عة النتائج المتوقّ 
 

 هماالمساواة بينعن التمييز بين المرأة والرجل وتكفل  ةهمنزّ قوانين 

 لحقوقهن وواجباتهن مدركات لمضمونها و وهنّ مة على شريحة واسعة للنساء قوانين معمَّ 

 

 مصادر المعلومات المؤشرات المقترحة التدّخالت األهداف الفرعية المستويات

 
ت 

يعا
شر

الت
 و

ين
وان

الق
ت، 

سا
سيا

ال
 

إعطاء األولوية لمشاريع 
القوانين التي يتّم العمل 

 عليها بهدف إقرارها 

ار مشروع القانون الرامي الى حماية إقر
 النساء من العنف األَسري

 القوانين التي تم اقرارها: -1
قانون حماية النساء من العنف  •

 االسري
النسائية  الكوتا نون انتخابي يعتمداق •

 % من المقاعد30بما ال يقّل عن 
 أدنى كحدّ 

قانون الملغية من  522المادة  •
 العقوبات

 تالية التي تم اقرارها:التعديالت في القوانين ال -2
 العمل  •
 الضمان اإلجتماعي •
 قانون التجارة (اإلفالس) •
نظام موظفي الدولة ( المساواة في معاش  •

 التقاعد اإلرثي)
إقرار نظام التقاعد لمستخدمي المؤسسات  •

 العامة اسوة بموظفي اإلدارات العامة
 
 

 الجريدة الرسمية
 لجنة اإلدارة والعدل 

مشروع  قانون انتخابي  متابعة إقرار
 الكوتا (انتخابات تشريعية ومحلية) يعتمد

 % من المقاعد30النسائية بما ال يقّل عن 
  أدنى كحدّ 

 اللجان النيابية 
 الجريدة الرسمية  

 وزارة الداخلية 

انون العقوبات والتي من ق 522المادة إلغاء 
مه في حال تزّوج ُتحّل المغتصب من جر

 وإقرار هذا اإللغاء المجني عليها

 المرأة لشؤون الوطنية الهيئة
  اللبنانية

 لجنة اإلدارة والعدل 
 الجريدة الرسمية

إقرار المواد المقترح  تعديلها في كل من 
 قانون: 

 العمل  -أ 
 الضمان اإلجتماعي -ب 
 فالس)قانون التجارة (اإل -ج 

نظام موظفي الدولة ( المساواة في  -
 معاش التقاعد اإلرثي)

إقرار نظام التقاعد لمستخدمي  -د 

 الجريدة الرسمية 
الهيئة  اللجان النيابية المختّصة

 الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية 
 لجنة اإلدارة والعدل
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المؤسسات العامة اسوة بموظفي 
  اإلدارات العامة

 (او)
خطط العمل وآلياتها وانجازاتها القرار تلك  -

 تعديالت المقترحةالقوانين وال
 العمل على تعديل مواد

 بعض القوانين
نقابات  مختلف قوانين وأنظمة مراجعة

وتعديلها بما يزيل جميع أشكال  المهن الحرة
 التمييز ضد المرأة 

 القوانين المعّدلة: -3

نقابات المهن  مختلف قوانين وأنظمة -أ 
 الحرة

 من قانون العقوبات 503 المادة -ب 

 قانون الجنسية -ج 

 (او)

خطط العمل وآلياتها وانجازاتها لتعديل تلك  -
 لقوانين ا

 الخاصة  للنقابات الداخلية األنظمة

من قانون العقوبات  503 المادة تعديل
لضمان عدم استثناء الزوج من تبعات 

 اإلكراه على الجماع 

 المرأة لشؤون الوطنية الهيئة
  اللبنانية

 لجنة اإلدارة والعدل
 الجريدة الرسمية  

 الكامل تعديل قانون الجنسية بما يكفل الحق
للمرأة في نقل جنسيتها الى أوالدها اسوة 

 بالرجل

 المرأة لشؤون الوطنية الهيئة
  اللبنانية

 والعدل اإلدارة لجنة

تحضير أرضية متينة لقانون مدني مساو 
بين المرأة والرجل من خالل رفع التحّفظات 

 ) في اتفاقية سيداو 16و 9(

) في 16و 9التحّفظات (اآلليات المتخذة لرفع  -4
 قية سيداواتفا

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة 
 اللبنانية 

الجمعيات المدنية الناشطة في هذا 
 المجال 

 العمل بحيث يشمل  قانون اقتراح تعديل
العاملين والعامالت في الخدمة المنزلية 

  الزراعي والعاملين والعامالت في القطاع 

 العمل بحيث يشمل  قانونوجود مقترح لتعديل  -5
العاملين والعامالت في الخدمة المنزلية 

 الزراعي والعاملين والعامالت في القطاع 

 المرأة لشؤون الوطنية الهيئة
 اللبنانية

 وزارة العمل
 اللجان النيابية المعنّية 

 

استحداث مشروع قانون لتجريم التحّرش  استحداث قوانين 
 الجنسي في بيئة العمل وفي المجتمع

لتجريم التحّرش الجنسي قانون وجود مشروع  -6
 في بيئة العمل وفي المجتمع

 الجريدة الرسمية
 المرأة لشؤون الوطنية الهيئة

 اللبنانية
 وزارة العمل

 اللجان النيابية المعنّية
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العمل على تخّطي 
الموروثات الثقافية والدينية 
لتحقيق مساواة بين المرأة 

 والرجل 

دين  ة مع رجالإجراء لقاءات حواري
بهدف التوصل الى قراءة جديدة  منفتحين

  لقوانين االحوال الشخصية

عدد رجال الدين المشاركين في اللقاءات  -7
 حول قوانين األحوال الشخصيةالحوارية 

 وانتمائهم الديني والطائفي

الجمعيات المدنية الناشطة في هذا 
 المجال

ج إدخال البعد التشريعي والقانوني في المناه
 التربوية

التعديالت التي اقّرت في المناهج التربوية  -8
 البعد التشريعي والقانونيحول 

 (او)
خطة العمل وآلياتها وانجازاتها لتعديل المناهج  -

 البعد التشريعي والقانونيالتربوية حول 

 المركز التربوي للبحوث واالنماء 

تبسيط مضمون القوانين 
وإصدارها بدليل واضح 

عه على ومفهوم وتوزي
 نطاق واسع

إصدار وتعميم منشورات تتضمن ملخصاً 
مبسطاً ألبرز النصوص التي تهم المرأة في 

 القوانين التالية: 
 قانون العمل  •
 قانون الضمان اإلجتماعي  •
 قانون العنف ضد المرأة •
 قانون التجارة •
 قانون األحوال الشخصية •

الدليل الصادر حول ابرز النصوص التي تهم  -9
 وانين التالية: المرأة في الق

 قانون العمل  •
 قانون الضمان اإلجتماعي •
 قانون العنف ضد المرأة •
 قانون التجارة •
 األحوال الشخصية قوانين  •

 الهيئة الوطنية لشؤون المرأة 
المنّظمات التي تنشط في مجال 

 حقوق االنسان 
معهد حقوق االنسان لدى نقابة 

 المحامين في بيروت 

ت 
درا

 ق
اء

بن
ة 

ري
بش

اتي
سس

مؤ
و

 ة 

بناء قدرات الموارد 
البشرية لدى الجهات التي 
 تنشط في المجال الحقوقي

تدريب الجهاز البشري التابع للمؤسسات 
المدنية على مضمون القوانين التي تّم 
استحداثها أو تعديلها واآلليات التي تسمح 

 بوضعها موضع التنفيذ

عدد ونوع الدورات التدريبية والجهة  -10.1
 المنفذة 

ؤسسات المدنية عدد ونوع الم -10.2
 المشاركة

 عدد افراد الجهاز البشري المستهدف -10.3

 الهيئة الوطنية لشؤون المرأة 
 منّظمات المجتمع المدني 

 

 
ت 

سا
درا

ث 
حا

وأب
 

إجراء دراسات وأبحاث 
لتطوير مختلف القوانين 

وتنزيهها من التمييز القائم 
 على النوع اإلجتماعي 

لتشريعية المميزة ضد النصوص ا تحديد
ة وإنجاز دراسات حول األسباب المرأ

 المبررة لتعديلها واقتراح صيغ لذلك

النصوص الدراسات التحليلية المنجزة حول  -11
 لتشريعية المميزة ضد المرأة والجهة المنفذة ا

 مضمون النصوص القانونية 

 
 قات المخاطر والمعي

 ي الى إفراغها من مضمونهابشكلها المقترح مما يؤدّ  نعدم إقرار القواني -
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 صالحيةإلالعملية ا رطول المدة التي يستدعيها إجراء تعديالت قانونية وتمريرها في مجلس النواب مما يؤخّ  -
 تعديلها  عدم وضع آليات تنفيذ تواكب القوانين التي تمّ  -
 ضمون المطلوب ايصاله من هنا ضرورة اختيار الم ،وتعقيداتهابها بسبب تشعّ صعوبة تعميم المعرفة القانونية على شريحة واسعة من المجتمع  -
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ويالترب المجال  

 التربية والتعليم يتعزيز فرص الفتاة والمرأة في مجال الهدف االستراتيجي 

 عة النتائج المتوقّ 
 

 دنى من المستوى التعليمي للفتيان والفتيات بما يسمح لهم بالتأسيس لحياة مهنية ناجحةاً أن حدّ ق في جميع المناطق ويؤمِّ لزامي يطبَّ تعليم إ
 لدخول سوق العمل ولمواكبة تطوراته على مختلف الصعد  ومعرفياً  وتقنياً  ن علمياً لوفتيات وفتيان مؤهَّ 
لذي سان لمجتمع متساو بين الرجال والنساء ويساهمان في كسر الصور النمطية للمرأة وفي إحداث تغيير على مستوى الموروث الثقافي التقليدي اتعليم وتربية يؤسّ 

 رجل في لبناندوار كل من المرأة والز بين أيميّ 
 تعليم يساهم في دمج ذوي االحتياجات الخاصة في المدارس العادية

 

 مصادر المعلومات المؤشرات المقترحة التدّخالت األهداف الفرعية المستويات 

ت،
سا

سيا
ال

 
ات

ريع
تش

وال
ن 

اني
قو

ال
 

 

تفعيل تطبيق إلزامية ومّجانية 
 التعليم االبتدائي

إلزامية  إصدار المراسيم التطبيقية لقانون
 ومّجانية التعليم االبتدائي 

التطبيقية خطط العمل وآلياتها وانجازاتها الصدار المراسيم  -1
 وآليات تطبيقها لقانون إلزامية ومّجانية التعليم االبتدائي

 (او)
 التطبيقية لقانون إلزامية ومّجانية التعليم االبتدائيالمراسيم  -

 وآليات تطبيقها

 الجريدة الرسمية
 

آلليات الهادفة الى ضمان تطبيق وضع ا
 قانون إلزامية ومّجانية التعليم االبتدائي

 الجريدة الرسمية
 

معالجة مشكلة التسّرب 
 المدرسي للفتيات 

وضع برامج استلحاق مدرسي ومهني 
هة للمتسّربات من المدارس تمّكنهن  موجَّ
من متابعة تحصيلهن العلمي او 

 تخّصصهن المهني

مؤسسات التربوية التي تنفذ برامج عدد (او نسبة) ال -2.1
 استلحاق مدرسي ومهني وتوزعها جغرافي

 عدد المستفيدين من تلك البرامج وتوزعهم الجغرافي -2.2

 وزارة التربية 

تدريب األساتذة الكتشاف الصعوبات 
التعليمية لدى الفتيات والفتيان في مرحلة 

 مبكرة

في تدريبية  األساتذة الذين تابعوا الدورات العدد (او نسبة)  -3
 التعليم الخاص والعام وتوزعهم الجغرافي

 وزراة التربية 

تنفيذ حمالت توعية لألهل حول ضرورة 
 االستلحاق المدرسي للفتيات المتسّربات 

 عدد المؤسسات المنفذة لحمالت التوعية وتوزعها الجغرافي -4.1
 
 عدد حمالت التوعية وتوزعها الجغرافي -4.2

 وزراة التربية 
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تخفيض نسبة األمّية بين 
 الكبار 

وضع برامج محو أّمية للنساء الراشدات 
 في األرياف والمدن

للكبار  برامج محو أّميةعدد (او نسبة) المؤسسات المنفذة ل -5.1
 وتوزعها الجغرافي

 
وتوزعهم   برامج محو األّميةعدد المستفيدات والمستفيدين من  -5.2

 الجغرافي

 ة وزارة الشؤون االجتماعي
اللجنة الوطنية لمحو 

 األّمية
مجموعة األبحاث 

 والدراسات
مرصد الهيئة الوطنية 

 لشؤون المرأة 
تمهين االختصاصات األدبية 

التي تتابعها   واإلنسانية
 غالبية من الطالبات االناث

استحداث اختصاصات و
  جديدة 

استحداث اختصاصات جامعية  في مجال 
 النوع اإلجتماعي 

سبة) الجامعات التي وضعت خطة عمل النشاء عدد (او ن -6
 وانواع تلك االختصاصات  اختصاصات في النوع اإلجتماعي

 (او)
اختصاصات جامعية  في مجال النوع عدد الجامعات التي استحدثت 

 ونوع تلك االختصاصات اإلجتماعي

 الجامعات
 وزارة التربية 

تعديل مضمون مناهج االختصاصات 
بإضافة مقّررات تسمح  األدبية واإلنسانية

 بتمهينها

مضمون مناهج خطة العمل وآلياتها وانجازاتها لتعديل  -7
 االختصاصات األدبية واإلنسانية بإضافة مقّررات تسمح بتمهينها

 الجامعات

استجابة مضمون المناهج 
المدرسية والجامعية لمفهوم 

 النوع اإلجتماعي

إدماج مفهوم النوع اإلجتماعي في المناهج 
لتربوية الصفّية والالصفّية من أجل ا

 ترسيخ مفهوم المساواة بين الرجل والمرأة 

مفهوم النوع اإلجتماعي خطة العمل وآلياتها وانجازاتها الدماج  -8
في المناهج التربوية الصفّية والالصفّية من أجل ترسيخ مفهوم 

 المساواة بين الرجل والمرأة

المركز التربوي للبحوث 
 واإلنماء في لبنان

تصميم برامج للتوجيه المهني وإلرشاد 
الفتيات حول إمكاناتهن غير الخاضعة 

 للتنميط القائم على النوع اإلجتماعي 

برامج للتوجيه المهني عدد (او نسبة) المؤسسات التي تنفذ  -9.1
 وتوزعها الجغرافي

 
 وتوزعهن الجغرافيج برامعدد المستفيدات من تلك  -9.2

المركز التربوي للبحوث 
 واإلنماء في لبنان

 مناهج في مناهضة العنف مفاهيم إدماج
 كلّيات وفي والجامعي المدرسي التعليم

 العنفية لتربية بهدف التأسيس اإلعالم،
والترويج لطرق التواصل الالعنفي وحّل 

 النزاعات سلمياً 

 مناهضة العنف مفاهيمالدماج خطة العمل وآلياتها وانجازاتها  -10
 اإلعالم كلّيات وفي والجامعي المدرسي التعليم مناهج في

 للبحوث التربوي المركز
 واإلنماء
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 الحياتية المهارات منهج دمج مواكبة
 في االنجابية الصحة على بالتربية الخاص
 كيفية على المعلّمين وتدريب التعليم مناهج
 تطبيقه

لمين الذين تم تدريبهم حول كيفية تطبيق عدد (او نسبة) المع -11
في  االنجابية الصحة على بالتربية الخاص الحياتية المهارات منهج

 المدارس الخاصة والعامة
 

 للبحوث التربوي المركز
 واإلنماء

دمج ذوي وذوات االحتياجات 
الخاصة في مختلف أنواع 

 التعليم 

تأهيل المباني المدرسية والجامعية بما 
لمتطلّبات ذوي وذوات يستجيب 

 االحتياجات الخاصة

عدد (او نسبة) المدارس التي تّم تأهيلها وتوزعها  -12.1
 والجغرافي بين العام والخاص

 
الذين تم دمجهم في  ذوي وذوات االحتياجات الخاصةعدد  -12.2

 المدارس العادية وتوزعهم بين المدارس والجغرافي

 مديرية اإلرشاد والتوجيه
ية والتعليم وزارة الترب

 العالي
 المدارس الرسمية

 مجلس اإلنماء واإلعمار
تخفيض نسبة األمّية بين 

 الكبار 
وضع برامج محو أّمية للنساء الراشدات 

 في األرياف والمدن
 وزارة الشؤون اإلجتماعية  )5.2و  5.1(انظر الى 

اللجنة الوطنية لمحو 
 األمّية

مجموع األبحاث 
 والدراسات

وطنية مرصد الهيئة ال
 لشؤون المرأة 

اء
بن

 
ات

در
ق

 
رية

بش
 

تية
سا

ؤس
م

 

بناء قدرات الجهاز التعليمي 
في المدارس الرسمية 
والخاصة حول مفاهيم النوع 
اإلجتماعي والمساواة بين 

 المرأة والرجل 

تدريب الجهاز التعليمي على كيفية ايصال  
مفاهيم النوع االجتماعي ومناهضة العنف 

ساتهم ضد المرأة في مختلف ممار
 التعليمية الصفّية والالصفّية

كيفية ايصال  عدد (او نسبة) االساتذة الذين تّم تدريبهم حول  -13
مفاهيم النوع االجتماعي ومناهضة العنف ضد المرأة في مختلف 

 في المدارس العامة والخاصة ممارساتهم التعليمية الصفّية والالصفّية
 

المركز التربوي للبحوث 
 ان واإلنماء في لبن

 دار المعلّمين
 وزارة التربية

ت 
سا

درا
ث 

حا
وأب

 

تعميق المعرفة بواقع سوق 
العمل واحتياجاته من أجل 
استحداث اختصاصات جديدة 

 وتوجيه النساء اليها 

توفير دراسات إحصائية حول طبيعة 
المهن التي يحتاجها سوق العمل والتي 

 يمكن للمرأة امتهانها 
 

حول طبيعة المهن التي يحتاجها جزة الدراسات االحصائية المن -14
 والجهات المنفذةسوق العمل والتي يمكن للمرأة امتهانها 

 

المؤّسسة الوطنية 
 لالستخدام

 

13/52



 المخاطر والمعيقات

 ما في المناطق الريفيةالنقص في االختصاصات التربوية الالزمة لتغطية حاجات المدارس ال سيّ  -

 ديد المباني المدرسية وتجهيزاتهاغياب الموارد التمويلية التي تسمح بتج -

 ين بسبب نقص الموارد البشرية ن التربويّ يلالختصاصيّ  عدم القدرة على تأمين التدريب المستمرّ  -
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نجابية الصحة والصّحة اإلمجال    

 الهدف االستراتيجي 

 

لمرأة بما في ذلك خدمات الصحة تحقيق المساواة التامة بين الجنسين في فرص الحماية الصحية من خالل توفير الخدمات والرعاية الصحية للفتاة وا
 نجابيةاإل

 عة النتائج المتوقّ 
 

 المناطق في مختلفلكافة الفئات العمرية ومرأة ية  الخاصة بالنوعالجودة والذات عالجية الوقائية ولاصحية الخدمات الوصول الى المعلومات والى ال
 اللبنانية

 

 مصادر المعلومات المؤشرات المقترحة التدّخالت األهداف الفرعّية المستويات

ات
دم

خ
 

 المتعلقة الوقاية سبل تعزيز
 مع عام بشكل بالصحة
 النفسية  الصحة على التركيز
 والفتاة للمرأة

 

 الريفية المناطق في  النقالة العيادات زيادة
 األمراض حول المبكرة الكشوفات كافة لتوفير

المثال:  سبيل على منها المرأة، لها تتعّرض التي
Mamography, osteodensitometry, 

papsmear   

عدد (او نسبة) العيادات النقالة التي تم زيادتها  -1
 من اجل:

 حول المبكرة كشوفاتال كافةتوفير  •
 المرأة لها تتعّرض التي األمراض

  تغطية كافة حاجات المرأة الصحية •
 وتوزعها الجغرافي

 تقارير ووثائق: 
 وزارة الصحة 

 الشؤون اإلجتماعية 
 منّظمات المجتمع المدني

 البلديات
 

تأمين خدمات رعاية صحية 
للنساء ذات جودة وفعالّية في 

 سّيما كل المناطق اللبنانية، ال
 في األرياف

 
  

تأهيل المستوصفات والمستشفيات الحكومية 
وتلك القائمة في المناطق الريفية لكي تتماشى 

مراحل  مختلففي  مع حاجات المرأة الصحية
 ) life cycle approach( حياتها

عدد المستوصفات والمستشفيات الحكومية التي  -2
 تم تأهيلها وتوزعها الجغرافي

 تقارير ووثائق: 
 وزارة الصحة 

 الشؤون االجتماعية 
 منّظمات المجتمع المدني

 البلديات 
زيادة العيادات النقالة / االختصاصات لتغطية 

في المناطق  خاصة كافة حاجات المرأة الصحية
النائية: (النفسية، الغذائية، وسائل تنظيم األسرة 

 وغيرها)

 تقارير ووثائق:  1انظر الى رقم 
 وزارة الصحة 

 ون اإلجتماعية الشؤ
 منّظمات المجتمع المدني

 البلديات
دراسة تقييمية للخدمات التي 
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م في العيادات النقالة   تقدَّ
التشبيك مع مختلف المستوصفات والمراكز 
الصحية في ما يخّص تغطية مختلف الخدمات 
الصحية المتعلقة  بالمرأة في جميع المناطق، 

 السّيما الريفية والنائية

مع مختلف /آليات عمل للتشبيك وجود آلية -3
 المستوصفات والمراكز الصحية

 تقارير ووثائق: 
 وزارة الصحة 

 الشؤون اإلجتماعية 
 منّظمات المجتمع المدني

 البلديات
دراسة تقييمية لمدى التعاون 

 والتنسيق بين المراكز
خدمات صحية ذات جودة تشمل الفئات األكثر  

ها المسّنات، هشاشة وفقراً وحاجة للعناية، ومن
العامالت األجنبيات، الالجئات  عامالت الجنس،

. 

دراسة تحليلية حول جودة الخدمات الصحية  -4
 المقدمة والفئة المستهدفة من تلك الخدمات

 تقارير ووثائق: 
 وزارة الصحة 

 الشؤون اإلجتماعية 
 منّظمات المجتمع المدني

 البلديات
دراسة تقييمية لمدى التعاون 

المراكزوالتنسيق بين   

الم،
إع

 
عية

تو
 

بئة
وتع

 

زيادة المعرفة حول صحة 
المرأة والفتاة وأهمية فهم 
حاجاتها الصحية، بما في ذلك 
الصحة اإلنجابية وتعميم ذلك 

 في األسرة والمجتمع 
  

مواكبة دمج منهج المهارات الحياتية الخاص 
بالتربية على الصحة اإلنجابية في مناهج التعليم 

 لمعلمين على كيفية تطبيقهفي لبنان وتدريب ا

المركز التربوي للبحوث  11انظر الى "المجال التربوي" رقم  -5
 واإلنماء

 وزارة التربية 
 

استخدام اإلعالم بمختلف أشكاله لرفع الوعي 
 الصحي لدى السكان حول صحة المرأة

عدد (او نسبة) ونوع المؤسسات االعالمية  -6.1
الوعي الصحي لدى التي تقوم بنشاط حول رفع 

 السكان حول صحة المرأة
 

عدد ونوع االنشطة االعالمية المنفذة من قبل  -6.2
 المؤسسات االعالمية

 وزارة اإلعالم
مؤسسات خاصة لرصد البرامج 

 اإلعالمية 
(مرصد مؤسسة الحريري 

 لرصد االعالم)

توحيد المفاهيم الصحية حول صحة المرأة 
شكل خاص، بشكل عام وصحتها اإلنجابية ب

وتعميمها في المجتمعات المحلية ولدى 
 الجمعّيات والمؤّسسات الوطنية

حة لصالمفاهيم الصحية الدليل المصدر حول  -7
المرأة بشكل عام وصحتها اإلنجابية بشكل 

 خاص

 وزارة الصحة 
 منّظمات دولية 

 وزارة الشؤون اإلجتماعية 
 منّظمات المجتمع المدني 
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عتمد بحيث يتضّمن تعديل السجّل الصحي الم
 معلومات خاصة بالصحة اإلنجابية للفتاة 

 وزارة الصحة  للجنس والمراع معدلالصحي السجّل ال -8

تنظيم حمالت وطنية للتوعية على بعض 
األمراض الشائعة لدى المرأة: سرطان الثدي، 

 ترقق العظام، سرطان عنق الرحم، اإلكتئاب...

ض للتوعية على بععدد الحمالت الوطنية  -9
متضمنة التوعية  األمراض الشائعة لدى المرأة

 على االمراض النفسية

 وزارة اإلعالم
 وزارة الصحة 

 وضرورة النفسية األمراض على توعية
  أخصائّيين قبل من ومتابعتها معالجتها

 

 تقارير ووثائق: 
 وزارة الصحة 

 الشؤون اإلجتماعية 
 منّظمات المجتمع المدني

 البلديات

وبن
ن 

مكي
ت

 اء
ات

در
ق

 
رية

بش
 

تية
سا

ؤس
وم

 

بناء قدرات العاملين 
الصحّيين في مجال صحة 
المرأة وصحتها اإلنجابية 
وتطوير مهاراتهم وكفاءتهم 

 في ممارسة أدائهم المهني
  

 في الصحّيين والعامالت للعاملين مستمرّ  تدريب
 لتحسين اإلجتماعية الصحية المراكز مختلف

 هاصحت وبخاصة المرأة صحة خدمات جودة
 اإلنجابية

عدد (او نسبة) المؤسسات التي تقوم  -10.1
حول  الصحّيين والعامالت للعاملين مستمرّ بتدريب 

صحة المرأة الجسدية واالنجابية والنفسية وتوزعها 
 الجغرافي

 
عدد العاملين والعامالت الصحيين الذين تم  -10.2

 تدريبهم وةوزعهم الجغراقي

 وزراة الصحة 
 تماعية وزارة الشؤون اإلج

 المنّظمات الدولية
 مؤّسسات المجتمع المدني 

 في واالجتماعيّين الصحّيين العاملين قدرات بناء
 النفسية الصحة مجال

 وزراة الصحة 
 وزارة الشؤون اإلجتماعية 

 المنّظمات الدولية
 مؤّسسات المجتمع المدني

ات
اس

در
 

اث
بح

وأ
 

حول  وأبحاث دراسات إجراء
تساهم صحة المرأة والفتاة 

في زيادة المعرفة بشأن 
 حاجاتها الصحية

 

 لرصد العلمية والدراسات المسوحات اعتماد
 والفتيات النساء لدى انتشاراً  األكثر األمراض

 النفسية األمراض فيها بما

المسوحات والدراسات العملية المنجزة لرصد   -11
 بما والفتيات النساء لدى انتشاراً  األكثر األمراض

 والجهات المنفذة النفسية ضاألمرا فيها

 وزارة الصحة
 إدارة اإلحصاء المركزي

 الجامعات 
 مراكز األبحاث 

 منّظمات دولية
إعداد خريطة (يتّم تحديثها دورياً) بالخدمات 
الصحية المتوافرة في المناطق تبرز تغطية 

 مختلف القرى وتوّزع المستوصفات فيها

دمات خريطة (يتّم تحديثها دورياً) بالخوجود 
 الصحية المتوافرة في المناطق

 وزارة الصحة
 وزراة الشؤون اإلجتماعية 

 منّظمات دولية
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 قاتالمخاطر والمعي

 العناية والوقاية  والنوعية فيسمح بتعميم وسائل الجودة التي ت الكفوءةنقص في الموارد البشرية  -

 ضعف آليات المراقبة والمتابعة والتقييم لضمان جودة الخدمات  -

 عتماد سبل الوقاية السليمةعادات والتقاليد التي يمكن أن تقاوم او تمانع اال -

هذه ضعف الثقة بوبالتالي  ،ين، يوازيه نقص في كفاءة العاملين الصحيّ و االستشفائية الرسمية الموجودة في المناطقالمراكز الصحية أ نقص التجهيزات في -

 المراكز. 
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P0Fالنساءمكافحة الفقر لدى  مجال

1 

 الهدف االستراتيجي 
 

 خاصاً  اهتماماً  بين النساء وإيالء مكافحة الفقر عموماً مكافحة الفقر 

 عة النتائج المتوقّ 
 

 ة ساسيّ اليومية األ نهن من تأمين حاجاتهنّ نواع األخطار وتمكّ لمختلف أ ضهنمن تعرّ  تحدّ ببرامج حماية  نعتمتّ نساء ي
 دنى من الحاجاتاأل ن للعائلة الحدّ تها ويؤمّ ل بما يدعم المرأة للنهوض بعائلدخنى من الأد بحدّ  نمنعمعيالت ي

 مراضلمختلف األة بالحصول على خدمات استشفائية ووقائيّ  تسمح لهنّ  كثر فقراً ألنساء الحماية صحية ل برامج
  ة ساسيّ ات اجتماعية أخاصة بالحصول على مستحقحتياجات الاإل وذوات بمختلف بنوده بما يسمح لذوي 220قانون تطبيق ال

 

 مصادر المعلومات المؤشرات المقترحة التدّخالت األهداف االفرعية  المستويات 

 
ات

ريع
تش

 و
ين

وان
، ق

ات
اس

سي
 

تأمين برامج حماية 
لكبار السّن 
والمتقاعدات من دون 

 دخل 

السعي من ضمن الخطة الوطنية لمكافحة 
 الفقر الى :

ش تقاعدي للمسّنات تأمين معا  -1
 والمسّنين الذين ليس لديهم أّي دخل 

 توفير تأمين صحي لهم -2

 خطة العمل وآلياتها وانجازاتها: -1
معاش تقاعدي للمسّنات والمسّنين تأمين  •

 الذين ليس لديهم أّي دخل
 توفير تأمين صحي لهم •

 وزراة الشؤون اإلجتماعية 
 اإلجتماعي الضمان مؤّسسة

 وزارة الصحة 

برامج ترفيهية وثقافية للمسّنات إيجاد 
 والمسّنين 

تعّد برامج ترفيهية عدد (او نسبة) المؤسسات التي  -2.1
 وثقافية للمسّنين وتوّزعها الجغرافي

عدد (او نسبة) المسنات المستفيدة من تلك البرامج  -2.2
 وتوزعهن الجغرافي

 الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية
 يمنظمات المجتمع المدن

 وزارة الشؤون اإلجتماعّية 

تأمين برامج حماية 
للعائالت ذات 
األوضاع الهّشة التي 

 تعيلها المرأة 

توفير مساعدات مالية للعائالت التي 
 تعيلها نساء مصّنفات تحت خط الفقر 

عدد (او نسبة) المؤسسات التي لديها برامج تؤمن  -3.1
ساء مصّنفات توفير مساعدات مالية للعائالت التي تعيلها ن

 وتوّزعها الجغرافي تحت خط الفقر
العائالت التي ترأسها نساء مصّنفات عدد (او نسبة)  -3.2

 تحت خط  الفقر والتي تستفيد من مساعدات مالية

 وزراة الشؤون اإلجتماعية 

على ذكرها في  الت التي لم نأتِ وردنا التدخّ للفقر، وأ ضاً كثر تعرّ األ زنا في هذا المجال على الفئاتننا اعتمدنا في مقاربتنا لمكافحة الفقر على برامج الحماية ولكننا ركّ فهم من هذا المحور أن يُ ال نريد أ 1
 خرى.  الت المقترحة في المجاالت األن تتكامل مع التدخّ ينبغي أولكن ، ن برامج الحماية ال تكفي وحدها لمكافحة الفقر قتصادي، التربية والصحة). نعتبر أخرى (التمكين االالمجاالت األ
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توفير ضمان صحي للعائالت تحت خط 
الفقر  يسمح لها بتأمين سبل الوقاية 

 والعالج من األمراض 

ضمان ة العمل وآلياتها وانجازاتها لتوفير خط -4
صحي للعائالت تحت خط الفقر يسمح لها بتأمين 

 سبل الوقاية والعالج من األمراض
 (او)

عدد العائالت تحت خّط الفقر التي تحصل على  -
 الجغرافي ضمان صحي وتوّزعها

 وزارة الشؤون اإلجتماعية 
 وزارة الصحة 

 الضمان اإلجتماعي 

ع الخاص ونقابات المهن إشراك القطا
الحرة في برامج حماية اجتماعية كجزء 

 Corporate)من المسؤولية اإلجتماعّية
Social Responsibility) 

عدد (او نسبة) القطاعات الخاصة التي تنفّذ برامج   -5
 حماية اجتماعية

 مؤّسسات القطاع الخاص

تأمين برامج حماية 
لذوي وذوات 

 تياجات الخاصةحاإل

الخاص  220تلف بنود القانون تطبيق مخ
بذوي وذوات اإلحتياجات الخاصة بما فيه 

 تأمين خدمات االستشفاء، والعمل

مختلف بنود خطة العمل وآلياتها وانجازاتها لتطبيق  -6
الخاص بذوي وذوات اإلحتياجات  220القانون 

 الخاصة بما فيه تأمين خدمات االستشفاء، والعمل

 وزارة الشؤون االجتماعية 
 وزارة العمل 

 مجلس الخدمة المدنية 
 المؤسسة الوطنية لإلستخدام 

 منظمات المجتمع المدني ذات الصلة 
بحيث يشمل مجمل  220تعديل القانون  

اإلعاقات (األمراض النفسية التي تسّبب 
إعاقة لصاحبها) المحّددة من قبل منظمة 

 الصحة العالمية 

 220النص التعديلي لقانون  -7
 (او)

 220لعمل وآلياتها وانجازاتها لتعديل قانون خطة ا -

 وزارة الشؤون اإلجتماعية 
 لجنة االدارة والعدل

أيجاد محترفات محمّية (تؤّمن إدارة العمل 
واستمرارّيته) تسمح بتشغيل ذوات 

 اإلحتياجات الخاصة وتأمين مدخول لهن 

المحترفات التي تشّغل ذوي وذوات عدد  -8.1
 ا الجغرافيوتوزعه االحتياجات الخاصة

الذين  ذوي وذوات االحتياجات الخاصةعدد  -8.2
 يستفيدون من تلك المحترفات وتوزعهم الجغرافي

 وزارة الشؤون اإلجتماعية
 مؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة

ة 
ري

بش
ت 

درا
ء ق

بنا
تية

سا
ؤس

م
 

بناء قدرات النساء في 
المجال االقتصادي 

 والمهني

إجراء برامج متابعة وتدريب وتمكين 
تصادي يسمح للمرأة التي ال تعمل اق

 بالدخول الى سوق العمل 

برامج متابعة عدد (او نسبة) المؤسسات التي تنفّذ  -9.1
وتدريب وتمكين اقتصادي يسمح للمرأة التي ال تعمل 

 وتوّزعها الجغرافي بالدخول الى سوق العمل
 

استفدن من تلك البرامج وتوزعهن  اللواتينساء عدد ال -9.2
 الجغرافي

 الهيئة الوطنية لشؤون المرأة 
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برامج تدريب وتأهيل مهني تسمح 
بانخراط ذوي وذوات االحتياجات 

 الخاصة في سوق العمل 

برامج تدريب عدد (او نسبة) المؤسسات التي تنفّذ  -10.1
وتأهيل مهني تسمح بانخراط ذوي وذوات االحتياجات 

 وتوّزعها الجغرافي الخاصة في سوق العمل
 

استفادوا  الذينذوي وذوات االحتياجات الخاصة عدد  -10.2
 من تلك البرامج وتوزعهم الجغرافي

 مؤّسسات المجتمع المدني ذات الصلة

ت 
سا

درا
ث 

حا
وأب

 

إجراء دراسات 
وأبحاث حول خط 

 الفقر

إجراء دراسات حول نسبة النساء اللواتي 
ُتعتبرن تحت خّط الفقر وأماكن توّزعهن 

 الجغرافي  

نسبة النساء اللواتي ُتعتبرن ات المنجزة حول الدراس -11
 الفقر وأماكن توّزعهن الجغرافي والجهات المنفذة تحت خطّ 

 وزراة الشؤون اإلجتماعية 
 إدارة اإلحصاء المركزي

 
 المخاطر والمعيقات

 جوراألدنى لأل حدّ ال بقيمةات الزمة لتخصيص معاشات للمسنّ لموال ااأل رعدم توفي -
 كثر فقراً الضمان اإلجتماعي للعائالت األ مكانية تأمينعدم إ -
 ة داريّ ساتية وإة ومؤسّ ب عوائق ماديّ ببس 220القانون رقم عدم القدرة على تطبيق مختلف بنود  -
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قتصاديإلا المجال  

 قتصاديةعزيز مشاركة المرأة في الحياة اإلت الهدف االستراتيجي 

 قتصادية زيادة مشاركة المرأة في األنشطة اإل عة النتائج المتوقّ 
 نتاجية واإل قتصاديةدور المرأة في مختلف القطاعات اإلتفعيل 

 

 مصادر المعلومات المؤشرات المقترحة التدّخالت األهداف االفرعّية المستويات 

ات
ريع

تش
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متابعة إقرار القوانين 
المتعلقة بعمل المرأة 
والتي يتّم العمل عليها 
واّتخاذ التدابير الضرورية 

 إلنجازها  

إقرار المواد المقترح  تعديلها في كل من 
 قانون: 
 العمل  -
 الضمان اإلجتماعي -
 قانون التجارة  -
 نظام موظفي الدولة  -

المواد المقترح تعديلها التي تم اقرارها في القوانين  -1
 التالية: 
 العمل •
 الضمان االجتماعي •
 قانون التجارة •
 نظام موظفي الدولة •

 (او)
خطط العمل وآلياتها وانجازاتها القرار المواد المقترح  -

 تعديلها في القوانين المحددة

 الجريدة الرسمية 
 اللجان النيابية المختّصة 

تعديل مواد العمل على 
بعض القوانين واستحداث 

 كافة قوانين جديدة تزيل
 ضد المرأة  التمييز أنواع

نقابات المهن  مختلف قوانين وأنظمة مراجعة
وتعديلها بما يزيل جميع أشكال التمييز  الحّرة

 ضد المرأة 

التي تم  نقابات المهن الحّرة مختلف قوانين وأنظمة -2
 تعديلها

 (او)
قوانين وانجازاتها لمراجعة وتعديل خطط العمل وآلياتها  -

 نقابات المهن الحّرة مختلف وأنظمة

 للنقابات الداخلية األنظمة
 الخاصة 

اقتراح تعديل نظام التقاعد لموظفي الدولة  
لكي تكون للمرأة حقوق مساوية لحقوق 

الرجل  (التساوي مع الرجل في حق انتقال 
معاشها التقاعدي  الى زوجها في حال 

 )وفاتها

اللجان الفرعية لمجلس  المقترح لتعديل نظام التقاعد  -3
 النواب 

 الهيئة الوطنية 
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 العمل بحيث يشمل  قانون اقتراح تعديل
العاملين والعامالت في الخدمة المنزلية 

  الزراعي، والعاملين والعامالت في القطاع 

 لشؤون الوطنية الهيئة المقترح لتعديل قانون العمل -4
 يةاللبنان المرأة

 وزارة العمل

 اللجان النيابية المعنّية 

 الجنسي التحّرش يجّرم قانوني نصّ  استحداث
 مع ما يترّتب عليه من نتائج العمل أماكن في

 أماكن في الجنسي التحّرش يجّرمالنص القانوني الذي  -5
 العمل

 (او)
خطة العمل وآلياتها وانجازاتها الستحداث النص  -

 العمل أماكن في الجنسي شالتحرّ  يجّرمالقانوني الذي 

 لشؤون الوطنية الهيئة
 اللبنانية المرأة

زيادة المعرفة بالقوانين 
التي لها عالقة بعمل 

  المرأة 

 إصدار دليل مبّسط حول:
 العمل قانون

 اإلجتماعي الضمان قانون 

  التجارة قانون 

 الصادر لتبسيط:  الدليل -6
 العمل قانون •
 اإلجتماعي الضمان قانون •
 لتجارةا قانون •

 لشؤون الوطنية الهيئة
  المرأة

 في تنشط التي المنّظمات
  االنسان حقوق مجال
 لدى اإلنسان حقوق معهد
 بيروت في المحامين نقابة

الم
إع

 
عية

تو
 

بئة
وتع

 

إزالة العوائق االجتماعّية 
التي تحّد من المشاركة 

 االقتصادية   للمرأة

تفعيل دور البلديات والجمعّيات األهلّية 
همة في تقديم تسهيالت تحّفز المرأة للمسا

 للقيام بمشاريع اقتصادية.

 عدد األنشطة التي تقوم بها البلدّيات والجمعّيات األهلية -7
لتحفيز المرأة للقيام بمشاريع اقتصادية وتوزعها 

 الجغرافي

 وزارة الداخلية والبلدّيات
 البلدّيات 

تحفيز المؤسسات االقتصادية الكبرى التي 
موظفيها على المئة على إنشاء يزيد عدد 

حضانات لألطفال أو التعاقد مع حضانات 
 موجودة بأسعار تشجيعّية لموظفيها

المؤسسات عدد المؤسسات التي تنفّذ برامج تحفز  -8
االقتصادية الكبرى التي يزيد عدد موظفيها على المئة 
على إنشاء حضانات لألطفال أو التعاقد مع حضانات 

 ة لموظفيهاموجودة بأسعار تشجيعيّ 

 وزراة الصناعة 
 

زيادة نسبة مشاركة النساء 
 في األنشطة اإلقتصادية 

 
 

تأمين خدمات توجيه مهني للفتيات والنساء 
 يتماشى مع سوق العمل 

عدد المؤسسات التي تنفذ برامج توجيه مهني للفتيات  -9.1
 والنساء وتوزعها الجغرافي

 
ّدن من برامج توجيه مهني عدد النساء والفتيات اللواتي استف -9.2

 وتوزعهن الجغرافي

 وزارة التربية والتعليم
 الجامعات 
 المهنّيات

 الجمعّيات 
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تفعيل دور المؤّسسة الوطنية لإلستخدام 
للتوجيه المهني، والتدريب والتأهيل 
الموّجهين للنساء والفتيات، السّيما في 

 مجاالت غير تقليدية

والتدريب والتأهيل الموجهين  عدد برامج التوجيه المهني -10.1
المؤّسسة الوطنية لإلستخدام للتوجيه للنساء وللفتيات التي تقوم بها 

 المهني
عدد النساء والفتيات اللواتي استفدن من تلك الخدمات  -10.2

 وتوزعهن الجغرافي

المؤّسسة الوطنية 
 لالستخدام 

تأمين خدمات متنوعة تقّدم استشارات 
إطالق المبادرات  بشروط متاحة وتسّهل

 االقتصادية للنساء 

عدد المؤسسات التي تقّدم خدمات استشارية للنساء بشروط  -11
 وتوزعها الجغرافي متاحة

التجارة والصناعة  غرف
 والزراعة 

الجمعّيات األهلّية 
 المتخّصصة 

توفير قروض ميّسرة تسّهل حصول النساء 
 عليها للقيام بمشاريع اقتصادية

عدد المؤسسات التي تقدم قروضاً ميسرة للنساء وتوزعها  -12.1
 الجغرافي

عدد النساء اللواتي استفدن من تلك القروض وتوزعهن  -12.2
 الجغرافي

 المصارف 
 المؤّسسات اإلقراضّية   

تشجيع قيام فرص عمل جديدة للفتيات 
 والنساء في األرياف والضواحي

جديدة للفتيات  عملعدد المؤسسات التي توفر فرص  -13.1
 وتوزعها الجغرافي والنساء في األرياف والضواحي

استفدن من فرص العمل عدد النساء والفتيات اللواتي  -13.2
 وتوزعهن الجغرافي

 وزارة العمل 
 المنّظمات غير الحكومية 

غرف التجارة والصناعة 
 والزراعة 

دعم المرأة العاملة وتقديم 
استشارات إليصالها الى 

 يادية مواقع ق

تفعيل آلية تلّقي الشكاوى في وزارة العمل 
للتعاطي مع حاالت التمييز ضد المرأة في 

 مواقع العمل

 اآلليات المتبعة لتلقي الشكاوى في وزارة العمل -14
 (او)

 عدد الشكاوى الموثقة في وزارة العمل -
 عدد الحاالت التي تمت متابعتها -

 وزارة العمل  
 

آلّيات تسّهل انخراط  حّث النقابات على إيجاد
 المرأة فيها ووصولها الى مواقع القرار. 

 نسبة زيادة عدد النساء اللواتي انتسبن الى النقابات -15.1
 

 النساء اللواتي تبّوأن مراكز قيادية في النقاباتزيادة نسبة  -15.2

 النقابات العمالية 
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زيادة معرفة النساء حول 
أدوار ومهام بعض 

 ّسساتوالمؤ اإلدارت
المرتبطة باألعمال 

 اإلقتصادية 

 نشر معلومات عن:
دور ومهام غرف التجارة والصناعة  

والزراعة،  مؤّسسة ليبنور،  مؤّسسة إيدال 
(المؤسسة اللبنانية لتشجيع االستثمارات)، 
جمعّية الصناعيين وغيرها وسبل اإلستفادة 

 من خدماتها 

دور ج توعية حول عدد (او نسبة) المؤسسات التي تنفذ برام -16
ومهام غرف التجارة والصناعة والزراعة، مؤّسسة ليبنور،  
مؤّسسة إيدال (المؤسسة اللبنانية لتشجيع االستثمارات)، جمعّية 

 الصناعيين وغيرها وسبل اإلستفادة من خدماتها

مؤّسسات الرصد 
 اإلعالمي  

تية
سا

ؤس
 م

رية
بش

ت 
درا

ء ق
بنا

 

بناء قدرات النساء المهنّية 
جال المبادرات وفي م

 اإلقتصادية 

 إعداد على ومهني تقني تنفيذ برامج تدريب
 النساء ومتابعة وإدارتها اإلقتصادية المشاريع
 اقتصادية.  مشاريع إلطالق

 تقني برامج تدريبعدد (او نسبة) المؤسسات التي تنفذ  -17.1
وتوزعها  وإدارتها اإلقتصادية المشاريع إعداد على ومهني

 الجغرافي
استفدن من تلك البرامج اللواتي عدد النساء والفتيات  -17.2

 وتوزعهن الجغرافي

  الحكومية غير المنظمات

المؤّسسة الوطنية  
 لإلستخدام 

 إدارة اإلحصاء المركزي

الوزارات ذات الصلة 
 باألنشطة اإلقتصادية 

 اللواتي للنساء وتدريب تأهيل إعادة برامج
 العمل عن انقطعن

 تأهيل إعادة برامجنسبة) المؤسسات التي تنفذ عدد (او  -18.1
 وتوزعها الجغرافي العمل عن انقطعن اللواتي للنساء وتدريب

استفدن من تلك البرامج اللواتي عدد النساء والفتيات  -18.2
 وتوزعهن الجغرافي

 الحكومية غير المنظمات

المؤّسسة الوطنية    
 لإلستخدام 

 إدارة اإلحصاء المركزي

ات الصلة الوزارات ذ
 باألنشطة اإلقتصادية

وتدريبية بشروط  استشارية خدمات إيجاد
 أعمالهن بتطوير للنساء تسمح متاحة 

 اإلقتصادية.

 استشارية عدد (او نسبة) المؤسسات التي تقدم خدمات -19.1
 أعمالهن بتطوير للنساء تسمح وتدريبية بشروط متاحة 

 اإلقتصادية
استفدن من تلك الخدمات لواتي العدد النساء والفتيات  -19.2

 وتوزعهن الجغرافي

غرف التجارة والصناعة 
 والزراعة 

الجمعّيات األهلّية 
 المتخّصصة 
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إجراء دراسات حول 
سوق العمل وإحصاءات 
حول مدى انخراط النساء 

 في األنشطة اإلقتصادية 

 في العمل سوق حول حاجات  دراسات إعداد
 أنواع وصيفوت المجاالت مختلف

 المطلوبة االختصاصات

 مختلف في العمل سوق حاجاتالدراسات المنجزة حول  -20.1
 والجهة المنفذة المجاالت

مدى انخراط النساء في االحصاءات المنجزة حول  -20.2
 والجهة المنفذة األنشطة اإلقتصادية

 الوطنية المؤّسسة
  لإلستخدام

مؤّسسات خاصة ومراكز 
 بحوث

صصات اطروحات في تخ
 اقتصادية

 
 المخاطر والمعيقات 

 ى توفير خدمات مواكبة لعمل النساءتجاوبهم مع الحاجة ال دون  لسات بما يحوؤسّ صحاب المب أعباء على أسوء الوضع االقتصادي الذي يرتّ  -

 عدة ة في مجاالتة وتدريبيّ تدعي دعمها بأنشطة تسويقيّ مما يس ،نتاج والتسويق والتطويرمتالك المرأة التي تقوم بمشاريع إنتاجية فردية لمجمل خطوات اإلصعوبة ا -

نتاج عندما تطوير اإل  الى التعبئة والتسويق وإعادة قتصادية وصوالً ا من الجدوى اإلنتاج بدءً ذ تدريبهن على امتالك مختلف مراحل اإليتم اللواتيالنساء  لمامإصعوبة  -
  تقتضي الحاجة 

  داخل لبنان وخارجه.  هنلنساء لتسويق إنتاجسات التسويقية التي تدعم اة المؤسّ قلّ  -
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ومواقع القرار المجال السياسي  
 

  تحقيق المساواة التامة بين الجنسين في مختلف مواقع صنع القرار وفي كل الميادين الهدف االستراتيجي 

 عة النتائج المتوقّ 
 

 % 30 عن ائية في مختلف مواقع القرار بما ال يقلّ نسالمشاركة زيادة ال
 مواقع القيادية لديهاال الىدخول المرأة  عل وتشجّ بحيث تسهّ وفي أنظمتها الداخلية السياسية  حزابألات النقابات واات وسلوكيّ ذهنيّ  فيرتغيّ 

 نها من الترشح الى مختلف المواقع القيادية تمكّ  معارف ومهاراتالنساء  كتسابا
 

 مصادر المعلومات المؤشرات المقترحة التدّخالت  األهداف االفرعية المستويات

ت،
سا

سيا
ال

 
ين

وان
الق

 
ات

ريع
تش

وال
 

إقرار الكوتا النسائية 
في المجالس التمثيلية 

 الوطنّية والمحلّية 

مشروع  قانون انتخابي  متابعة إقرار
 الكوتا (انتخابات تشريعية ومحلية) يعتمد

 % من المقاعد30النسائية بما ال يقّل عن 
  أدنى كحدّ 

قانون انتخابي خطة العمل وآلياتها وانجازاتها القرار  -1.1
النسائية بما  الكوتا ت تشريعية ومحلية) يعتمد(انتخابا

 أدنى كحدّ  % من المقاعد30ال يقّل عن 
 (او)

قانون انتخابي (انتخابات تشريعية ومحلية) اقرار  -
% من 30النسائية بما ال يقّل عن  الكوتا يعتمد

 أدنى كحدّ  المقاعد
 نسبة ازدياد عدد البرلمانّيات -1.2
 لّيةنسبة ازدياد النساء في المجالس المح -1.3

 اللجان النيابية 
 الجريدة الرسمية  

 وزارة الداخلية 

تنظيم برامج كسب التأييد لتمثيل المرأة 
% في 30بصورة دائمة وبما ال يقّل عن 

السلطة التنفيذية ومواقع القرار في 
 اإلدارات العامة 

 الهيئة الوطنية لشؤون المرأة
 منظمات المجتمع المدني 

 مجلس الوزراء
 دمة المدنية مجلس الخ

 االدارات والمؤسسات العامة 

الم
إع

 
عية

تو
 ،

 
بئة

وتع
 

التثقيف السياسي 
للشابات والشباب 

وتدريبهم على 
المقاربة الموضوعية 

 للقضايا السياسية

إدماج مواضيع في المناهج التربوية تعّزز 
مفهوم المساواة في تولّي المناصب القيادية، 

على مع أمثلة تطبيقية (تدريب الفتيات 
 القيادة ضمن أنشطة ال صفية)

مواضيع في المناهج خطة العمل وآلياتها وانجازاتها الدماج  -2
 التربوية تعّزز مفهوم المساواة في تولّي المناصب القيادية

 (او)
 عدد المواضيع التي تم دمجها -

 وزارة التربية 
 المركز التربوي للبحوث واالنماء 

 المدارس
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رسات الخاصة مراجعة األنظمة والمما
للهيئات الطالبية وتعديلها  لجهة الترّشح 
واالنتخاب والقيادة  بما يراعي المصلحة 

 الطالبية العامة والمساواة بين الجنسين.  

عدد (او نسبة) المؤسسات التي تستهدف الهيئات الطالبية  -3.1
 ضمن هذا االطار

عدد الهيئات الطالبية المستهدفة من برامج تلك  -3.2
 سساتالمؤ

 الهيئات الطالبية في الجامعات 
 

زيادة عدد الحوارات  بين الشابات 
والشباب وفي مختلف األندية الرياضية 
والثقافية حول النظم السياسية القائمة 
وكيفية تطويرها بهدف بناء مجتمع مدني 

 أكثر تماسكاً 

بين عدد (او نسبة) المؤسسات التي تنفذ برامج حوارية  -4.1
والشباب وفي مختلف األندية الرياضية والثقافية حول الشابات 

 وتوزعها الجغرافي النظم السياسية القائمة
 

 عدد الهيئات والفئات المستهدفة وتوزعها الجغرافي -4.2

 وزارة الشباب والرياضة
 المنظمات غير الحكومية 

األندية والهيئات الثقافية والمنظمات 
 الشبابية

زيادة مشاركة المرأة 
في مختلف المواقع 
القيادية في النقابات 

واألحزاب بنسبة 
 % على االقلّ 30

تطوير نشاطات كسب التأييد لحمل 
األحزاب والنقابات على اعتماد كوتا نسائية 
في المواقع القيادية بنسبة ال تقّل عن  

30 % 

 المجتمع المدنيمنظمات  نسبة ازدياد عدد النساء في النقابات واالحزاب -5
 األحزاب

الترويج لترّشح المرأة وانتخابها في المواقع 
 30والنقابات بنسبة القيادية في األحزاب 

 % على االقلّ 

 وزارة الداخلية 
 منظمات المجتمع المدني

 األحزاب
 النقابات 

الترويج إلنشاء تجّمعات او شبكات نسائية 
قطاعية بهدف تعزيز القدرات وتطوير 

هارات وتبادل الخبرات (مثالً هيئة الم
النساء العضوات في المجالس البلدية، هيئة 

 البرلمانّيات اللبنانّيات) ودعمها.

 منظمات المجتمع المدني 
 وزارة الداخلية والبلديات 

توفير برامج تدريبية للنساء حول مهارات   
مختلفة تدعم فوزهّن في اإلنتخابات النقابية 

 والحزبية

تدريبية للنساء د (او نسبة) المؤسسات التي تنفذ برامج عد -6.1
حول مهارات مختلفة تدعم فوزهّن في اإلنتخابات النقابية 

 وتوزعهن الجغرافي والحزبية
 عدد المستفيدات من تلك البرامج وتوزعهن الجغرافي -6.2

 منظمات المجتمع المدني 
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وضع دراسات 
وأبحاث لفهم 

األساسية المعوقات 
التي تحّد من 

المشاركة السياسية 
 للمرأة  

إجراء دراسة حول المعوقات األساسية 
التي تحّد من مشاركة المرأة في العمل 
 السياسي وتحديد اآلليات التي تسمح بتذليلها

حول المعوقات األساسية التي تحّد من الدراسة المنجزة  -7
 نفذة والجهة الم مشاركة المرأة في العمل السياسي

 مراكز األبحاث والجامعات 

إجراء دراسة ميدانية حول نظرة المرأة 
 لدورها في الشأن العام والسياسي 

نظرة المرأة لدورها في الشأن العام الدراسة المنجزة حول  -8
 والجهة المنفذة والسياسي

 مراكز األبحاث والجامعات

إجراء دراسة ميدانية حول مفهوم السلطة 
  ل والنساءلدى الرجا

 مفهوم السلطة لدى الرجال والنساءالدراسة المنجزة حول  -9
 والجهة المنفذة

 مراكز األبحاث والجامعات

 
 قات المخاطر والمعي

باتها بهدف تشكيل لّ نقاش في جوهر السياسة ومتطالرتقاء به الى مستوى إلوا سائدنقسام الاإل في ظلّ ة إخراج النقاش السياسي من دائرة الطائفية صعوبة في إمكانيّ  -
 وعي سياسي لدى الشباب والشابات

 ولىني يضمن مشاركة المرأة في مرحلة أعدم إقرار الكوتا النسائية وتشكيل إطار قانو -

 هذه المناصباللواتي لديهن الكفاءة لتولي ومختلف المناصب  إلىح للترشّ  الجاهزات % من النساء30تأمين نسبة القدرة على عدم  -

 ي النساء مواقع قيادية في إداراتهاب والنقابات لقبول تولّ حزاألمقاومة ا -

 .%30بما يضمن تأمين  حترشّ خرى جاهزة للك وأوعدم وجود جهات جاهزة للتحرّ ح الى االنتخابات البرلمانية ) لتحضير النساء للترشّ 2013نتخابات قصر المدة (ا -
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المرأة ه بخاصة ضد الفتاة وظاهرة العنف الموجّ  مناهضة مجال  

 الهدف االستراتيجي 
 

 وفي كل الميادين تطال المرأة والفتاةأشكال العنف التي  مناهضة كل

 عة النتائج المتوقّ 
 

 نواع العنف ات من مختلف أنساء وفتيات محميّ 
 ذى الذي لحق بهنّ ض عليهّن األ، وتعوّ بين بهتحميهن وتعاقب المتسبّ نوع من أنواع العنف،  يّ ض النساء الى أقوانين تمنع تعرّ 

 طالبن بإدانة الجانيويعرفن كيف يضن للعنف، فن في حال تعرّ تصرّ يدركن كيف ي ناتمتمكّ  نساء وفتيات
 فة يدعمها لتواصل حياتها،نظام مساندة وحماية للمرأة المعنّ 

 شكوى عنف   يّ غه أك والتدخل عند تبلّ نظام أمني جاهز للتحرّ 
 ثقافة تربوية وإعالمية خالية من تطبيع العنف على النساء

 

 مصادر المعلومات المؤشرات المقترحة التدّخالت األهداف الفرعية المستويات 

ت،
سا

سيا
ال

 
ات

ريع
تش
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ن 
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قو

ال
  

إصدار قوانين  متابعة
 تتعلّق بحماية المرأة

 التدابير واّتخاذ
 لتطبيقها الضرورية

  
 

مشروع القانون الرامي الى  إقرار
 حماية النساء من العنف األسري 

 الجريدة الرسمية المقرّ  الرامي الى حماية النساء من العنف األسريالقانون  -1
 لجنة اإلدارة والعدل 

 تعديل قانون الجنسية بما يكفل الحق
للمرأة في نقل جنسيتها الى  الكامل

 أوالدها أسوة بالرجل 

قانون الجنسية بما يكفل ا وانجازاتها لتعديل خطة العمل وآلياته -2
 للمرأة في نقل جنسيتها الى أوالدها أسوة بالرجل الكامل الحق

 (او)
 قانون الجنسية المعدل -

  اللبنانية المرأة لشؤون الوطنية الهيئة
 والعدل اإلدارة لجنة

من قانون العقوبات  503 المادة تعديل
 لضمان عدم استثناء الزوج من تبعات

 اإلكراه على الجماع 

من قانون  503 المادةخطة العمل وآلياتها وانجازاتها لتعديل  -3
العقوبات لضمان عدم استثناء الزوج من تبعات اإلكراه على 

 الجماع
 (او)

ن قانون العقوبات لضمان عدم المعدلة م 503المادة  -
 استثناء الزوج من تبعات اإلكراه على الجماع

  اللبنانية مرأةال لشؤون الوطنية الهيئة
 لجنة اإلدارة والعدل
 الجريدة الرسمية  

من قانون العقوبات  522تعديل المادة 
والتي ُتحّل المغتصب من جرمه في 

من قانون  522المادة خطة العمل وآلياتها وانجازاتها لتعديل  -4
العقوبات والتي ُتحّل المغتصب من جرمه في حال تزّوج 

  اللبنانية المرأة لشؤون الوطنية الهيئة
 لجنة اإلدارة والعدل 
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 مجني عليهاال حال تزّوج المجني عليها 
 (او)

من قانون العقوبات والتي ُتحّل المعدلة  522المادة  -
 المغتصب من جرمه في حال تزّوج المجني عليها

 الجريدة الرسمية

استحداث قوانين جديدة 
لمعاقبة العنف بمختلف 

 أشكاله 

تجريم استحداث مشروع قانون ل
التحّرش الجنسي في بيئة العمل وفي 

 المجتمع

مشروع قانون خطة العمل وآلياتها وانجازاتها الستحداث  -5
 لتجريم التحّرش الجنسي في بيئة العمل وفي المجتمع

 (او)
مشروع قانون لتجريم التحّرش الجنسي في بيئة  -

 مستحدث العمل وفي المجتمع

 الجريدة الرسمية

راسيم والقرارات إلغاء القوانين والم
المرعّية اإلجراء التي تتناقض مع 
قانون معاقبة اإلّتجار بالبشر (مثل 
قانون البغاء واإلجراءات التنظيمية 
للبغاء، مثل تأشيرة الفّنانات ونظام 

 الكفالة لعامالت المنازل األجنبيات)

القوانين والمراسيم خطة العمل وآلياتها وانجازاتها اللغاء  -6
عّية اإلجراء التي تتناقض مع قانون معاقبة والقرارات المر
 اإلّتجار بالبشر

 (او)
القوانين والمراسيم والقرارات المرعّية اإلجراء التي  -

 الملغية تتناقض مع قانون معاقبة اإلّتجار بالبشر

 الجريدة الرسمية

المادة التي تجّرم النساء في  تعديل
مجال البغاء  وتجريم األشخاص الذين 

النساء (الشاري والمسّهل يستغلّون 
 وتاجر البشر)

المادة التي تجّرم النساء خطة العمل وآلياتها وانجازاتها لتعديل  -7
 في مجال البغاء  وتجريم األشخاص الذين يستغلّون النساء

 (او)
 المادة التي تجّرم النساء في مجال البغاء  -أ

تجريم األشخاص الذين يستغلّون الملدة التي تجرم  -ب
 المعدلة مستحدثة النساء

 الجريدة الرسمية 

إلغاء نظام الكفالة للعامالت األجنبيات 
واستبداله بنظام هجرة وعمل قائم على 

 مبادئ حقوق اإلنسان 

نظام الكفالة للعامالت خطة العمل وآلياتها وانجازاتها اللغاء  -8
األجنبيات واستبداله بنظام هجرة وعمل قائم على مبادئ حقوق 

 اإلنسان
 )(او

 ملغىنظام الكفالة للعامالت األجنبيات  -أ   
نظام هجرة وعمل قائم على مبادئ حقوق   -ب         
 معتمد اإلنسان

 الجريدة الرسمية
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 مضمون توضيح
 وإصدارها القوانين

 ومفهوم واضح بدليل
 واسع بشكل توزيعه

  المرأة ضد العنف قانون
 الشخصية األحوال قانون

ر حول قانون العنف ضد المرأة الدليل التوضيحي الصاد -9
 وقوانين االحوال الشخصية 

  المرأة لشؤون الوطنية الهيئة
 مجال في تنشط التي المنّظمات

  اإلنسان حقوق
 نقابة لدى اإلنسان حقوق معهد

 بيروت في المحامين

الم
إع

 
عية

تو
 

بئة
وتع

 

اّتخاذ تدابير وقائية للحّد 
من تعّرض النساء 

 للعنف 

طة  لزيادة الوعي تطوير برامج وأنش
في المدارس وفي مختلف مراحل 

التعليم ، في الجامعات وفي البلديات  
وفي أماكن العمل (المستشفيات 
والمراكز الصحية اإلجتماعية) 
والمجتمعات المحلية وفي وسائل 
اإلعالم والوزارات المتعّددة حول 
العنف وأنواعه وطبيعته وأسبابه 

 وضرورة الحّد منه

لزيادة الوعي في التي تنفذ برامج  عدد المؤسسات -10.1
المدارس وفي مختلف مراحل التعليم ، في الجامعات وفي 
البلديات  وفي أماكن العمل والمجتمعات المحلية وفي 
وسائل اإلعالم والوزارات المتعّددة حول العنف وأنواعه 

 وتوزعها الجغرافي وطبيعته وأسبابه وضرورة الحّد منه
 ك البرامج وتوزعها الجغرافيالفئات المستهدفة من تل -10.2

 وزارة التربية
الجامعات، البلديات، المستشفيات، 
أماكن العمل، المراكز الصحّية 

 اإلجتماعّية  
 وسائل اإلعالم 

إدماج مفاهيم مناهضة العنف في 
مناهج التعليم المدرسي والجامعي وفي 
كليات اإلعالم، للتأسيس لتربية تتالفى 

خالل اإلضاءة الممارسات العنفية من 
المبني على النوع  على أنواع العنف 

 اإلجتماعي  

مفاهيم مناهضة خطط العمل وآلياتها وانجازاتها الدماج   -11
 العنف

 

 المركز التربوي للبحوث واإلنماء
 الجامعات، كلّيات اإلعالم

تطوير برامج لتوعية األقران قبل 
مرحلة الزواج على "العنف الذي 

لمواعدة يمارس خالل عالقات ا
لعنف المبني على النوع ومخاطر ا
، وتوعية النساء على اإلجتماعي

 القوانين المجحفة بحّقهن. 

برامج لتوعية األقران عدد (او نسبة) المؤسسات التي تنفذ  -12.1
قبل مرحلة الزواج على "العنف الذي يمارس خالل عالقات 

وعية ، وتلعنف المبني على النوع اإلجتماعيالمواعدة ومخاطر ا
 وتوزعها الجغرافي النساء على القوانين المجحفة بحّقهن

 
 عدد المستفيدين من تلك البرامج وتوزعهم الجغرافي -12.2

 السلطات الدينّية
 منظمات المجتمع المدني 

مراكز التي تتابع األنشطة الرعوّية 
 في المناطق

وطنية للحّد من توعية  تنظيم حمالت
تلف أشكال العنف، بما فيها إدانة مخ

وطنية توعية  حمالتعدد (او نسبة) المؤسسات التي تنفذ  -13.1
 للحّد من العنف

 المؤّسسات اإلعالمية 
 الجمعّيات والمنظمات غير الحكومية 
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العنف واالنتهاكات وفضحها من خالل 
 وسائل اإلعالم

 
 عدد الحمالت التوعية الوطنية للحد من العنف -13.2

 حماية النساء والفتيات
اللواتي يتعّرضن للعنف 
واّتخاذ التدابير العقابية 

 المناسبة  

توفير الخدمات الالزمة لضحايا العنف 
تشتمل على اإلستماع واإلرشاد 
واإلستشارة القانونية والصحية 
والمتابعة النفسية سواء في المراكز 
الحكومية وغير الحكومية المتوافرة 

 في المناطق

 الخدمات الالزمة لضحايا العنفدم عدد المؤسسات التي تق -14.1
 وتوزعها الجغرافي

 
 عدد المستفيدات من تلك الخدمات وتوزعهن الجغرافي -14.2

وزارة الشؤون اإلجتماعية ووزراة 
 الصحة

 الجمعّيات األهلية 
 المجالس البلدية 

 من ضمن قوى متخّصص جهاز إنشاء
 لتلّقي يكون مؤّهالً  األمن الداخلي

واّتخاذ اإلجراءات   المعّنفات شكاوى
الالزمة لحمايتهّن وحماية مراكز 

 اإليواء الخاصة بهنّ 

من  متخّصص جهاز نشاءخطط العمل وآلياتها وانجازاتها ال -15
  المعّنفات شكاوى لتلّقي يكون مؤّهالً  األمن الداخلي ضمن قوى

واّتخاذ اإلجراءات الالزمة لحمايتهّن وحماية مراكز اإليواء 
 صة بهنّ الخا

 (او)
 الجهاز المتخصص المنشئ -

 والبلديات الداخلية وزراة

 القوى في النسائية العناصر عدد زيادة
 الى نسائية عناصر وفصل األمنية
 شكاوى مع للتعاطي الرجال جانب
 النسائي العنف

 والبلديات الداخلية وزراة عدد العناصر النسائية التي أُضيفت وتوّزعت على المخافر -16
 
 المن الداخليا

وضع إجراءات وآليات للتبليغ عن 
وقوع العنف قابلة للتنفيذ والمراقبة 

 تحت طائلة القوانين 
(مثالً ضرورة التبليغ عن حاالت 
العنف في المستشفيات، المدارس، 
المستوصفات، المراكز اإلجتماعية 

 (... 

 رة الداخلية والبلدياتوزا للتبليغ عن وقوع العنفاالجراءات واالليات التي وضعت  -17
 وزارة الشؤون االجتماعية 

 وزارة التربية والتعليم 
 المراكز األمنية 

المستشفيات والمراكز الطبية، 
 المدارس 

تمكين النساء المعّنفات 
 وإدماجهّن في المجتمع 

تطوير برامج تساند  المرأة المعّنفة 
تعليمياً ومهنياً ونفسياً  واجتماعياً 

 وقانونياً 

برامج تساند  المرأة عدد (او نسبة) المؤسسات التي تنفذ  -18.1
وتوزعها  المعّنفة تعليمياً ومهنياً ونفسياً  واجتماعياً وقانونياً 

 الجغرافي

 المنظمات غير الحكومية 
 وزارة الشؤون اإلجتماعية 
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 عدد المستفيدات من تلك البرامج وتوزعهن الجغرافي -18.2
توفير شاء صندوق والتحضير إلن

اإلجراءات واألنظمة واآلليات التي 
تسمح بدعم النساء اللواتي  يتعّرضن 
للعنف للتعويض عليهّن وتغطية نفقات 
عالجهّن (يمكن تغذيته من وزارة 
الشؤون اإلجتماعية ومن جهات 

 أخرى)

شاء صندوق وتوفير خطة العمل وآلياتها وانجازاتها إلن -19
تسمح بدعم النساء اللواتي   اإلجراءات واألنظمة واآلليات التي

 يتعّرضن للعنف
 (او)

 الصندوق المنشئ وآليات تنظيمه -

 وزراة الشؤون اإلجتماعية 
 الهيئة الوطنية لشؤون المرأة 

 منظمات المجتمع المدني 

زيادة بيوت الحماية (مراكز اإليواء، 
أو المراكز المتعّددة الخدمات في حال 

ن اللجوء إنشائها) بما يمّكن المعّنفات م
 الى مأوى يضمن حمايتهن

مع اإلشارة الى أنه في حال إقرار 
القانون يكون البديل إيعاد المعّنف عن 

 مكان سكن وعمل الضحية.

 عدد بيوت الحماية المنشأة وتوزعها الجغرافي -20.1
 

 عدد المستفيدات من تلك البيوت -20.2

 المنظمات غير الحكومية
 وزارة الشؤون اإلجتماعية  

 عن الصمت كسر
 العنف أشكال مختلف
 عنه والتبليغ

تطوير برامج الصفّية للطالبات 
أشكال  حول المدارس في والطالب

العنف وبخاصة العنف المبني على 
 النوع اإلجتماعي بما يشمل التحرش

 مقاومته وغيره وكيفية الجنسي
والترويج  عنه التبليغ وواجب

 لسلوكّيات غير عنفية 

برامج الصفّية للطالبات ) المدارس التي تنفذ عدد (او نسبة -21
في القطاع العام  أشكال العنف حول المدارس في والطالب
 والخاص

  التربية وزارة
 المركزالتربوي للبحوث واإلنماء

تنظيم حمالت توعية حول جميع 
أشكال العنف المبني على النوع 

 الجنسي اإلجتماعي بما يشمل التحّرش
 التبليغ وواجب متهمقاو وغيره وكيفية

 والترويج لسلوكّيات غير عنفية عنه

حمالت توعية حول عدد (او نسبة) المؤسسات التي تنفذ  - -22
وتوزعها  جميع أشكال العنف المبني على النوع اإلجتماعي

 الجغرافي

 منّظمات المجتمع المدني 
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 مختلف في ساخنة خطوط استحداث
 مرتبطة بخط ّ مركزي لتلّقي المناطق
 النساء  ضد العنف شكاوى

 خط مركزي مؤّهل مرتبط بالمناطق المختلفةوجود  -23.1
 

 عدد الخطوط الساخنة وتغطيتها للمناطق -23.2

 اإلتصاالت وزارة
  قوى األمن الداخلي

 الحكومية غير المنّظمات
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بناء قدرات الجهات 
التي تتعاطى مع النساء 

 المعّنفات 

اج مفاهيم وإجراءات حماية المرأة إدم
من العنف في مناهج قوى األمن 

 الداخلي

مفاهيم وإجراءات خطة العمل وآلياتها وانجازاتها إلدماج  -24
 حماية المرأة من العنف في مناهج قوى األمن الداخلي

 (او)
المفاهيم واالجراءات المتعلقة بحماية المرأة من  -

 قوى االمن الداخليالعنف التي تم ادماجها في مناهج 

 أكاديمية قوى األمن الداخلي 

تدريب جهاز األمن على كيفية تلّقي 
 الشكاوى والتعاطي مع المعّنفات 

كيفية تلّقي الشكاوى والتعاطي عدد الدورات التدريبية حول  -25.1
 مع المعّنفات

 
 عدد العناصر الذين شاركوا في تلك الدورات -25.2

 داخليأكاديمية قوى األمن ال 

تدريب القطاع الصحي والقانوني 
واإلجتماعي حول اإلجراءات 
واآلليات الخاصة بالتبليغ عن وقوع 
العنف المبني على أساس النوع 
اإلجتماعي  وكيفية التحّرك 

 وضروراته

عدد (او نسبة) المؤسسات التي تنفذ برامج تدريبية حول  -26.1
وع العنف المبني على اإلجراءات واآلليات الخاصة بالتبليغ عن وق

وتوزعها  أساس النوع اإلجتماعي  وكيفية التحّرك وضروراته
 الجغرافي

 
عدد المستفيدين من تلك الدورات والقطاع الذي ينتمون اليه  -26.2

 وتوزعهم الجغرافي

 وزراة الصحة 
 وزارة الشؤون اإلجتماعية 

 منّظمات المجتمع المدني

في بناء قدرات المؤسسات التي تنشط 
مجال مناهضة العنف ضد النساء 
وتوحيد اللغة بينها، وتوحيد مضمون 
المقاربات التثقيفية ورسائل التوعية 
التي يمكن توجيهها لمختلف الفئات 

 اإلجتماعية  

مضمون المقاربات الوثائق المرجعية المصدرة حول  -27.1
جيهها لمختلف الفئات التثقيفية ورسائل التوعية التي يمكن تو

 تماعيةاإلج
 

عدد المؤسسات التي تشارك في برامج بناء القدرات ونوع  -27.2
 تلك البرامج

 المؤسسات المعنّية  

درا ات
س

حا 
وأب  ث

إجراء دراسات وأبحاث 
عن أنواع العنف األكثر 

إجراء دراسة ميدانية (مسحّية 
إحصائية) عن أشكال العنف األكثر 

أشكال العنف األكثر انتشاراً الدراسة الميدنية المنجزة حول  -28
 والجهة المنفذة في لبنان

 الجامعات 
 ت غير الحكومية المنّظما
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وصفاً دقيقاً انتشاراً في لبنان، تعطي  انتشاراً في لبنان 
لهذه الحاالت والفئات األكثر تعّرضاً 
لها والبيئات األكثر انتشاراً فيها وما 
أقدمت عليه الدولة من إجراءات 
وتدابير لمعالجة هذه األنواع من 

 العنف
إجراء أبحاث حول كل نوع من العنف 

من اجل وضع مؤّشرات لحاالته  
 وتدّخالت مرّكزة وفقاً لطبيعة الحالة

كل نوع من العنف من اجل وضع االبحاث المنجزة حول  -29
والجهات  مؤّشرات لحاالته  وتدّخالت مرّكزة وفقاً لطبيعة الحالة

 المنفذة

 الجامعات  
 مجتمع المدني منّظمات ال

تضمين المسوحات الوطنية قسماً 
يتناول وقوع العنف القائم على النوع 

 اإلجتماعي وانتشاره في المناطق

قسماً يتناول وقوع المسوحات الوطنية المنجزة التي تتضمن  -30
والجهات  العنف القائم على النوع اإلجتماعي وانتشاره في المناطق

 المنفذة

 كزيإدارة اإلحصاء المر
 المؤّسسات الحكومية ذات الصلة  

  
 المخاطر والمعيقات 

 عدم إقرار قانون مناهضة العنف ضد النساء بصيغته المقترحة وإفراغه من مضمونه  -

 بموجب الدستور ق باألسرة والممنوحة لهايتعلّ  ما ات المطلقة للطوائف التي تعتبر نفسها المرجع الوحيد لكلّ الصالحيّ  -

 ع على ارتكابهر العنف ويشجّ الذي يبرّ المجتمع الذكوري  -

 فين لسلطة المعنّ  فات من التبليغ ويجعلهن خاضعاتالموروث الثقافي الذي يمنع المعنّ  -

 ضد المرأةبمواضيع العنف  جهاز أمن مختصّ نشاء عدم تجاوب السلطات إل -

 لدى صّناع القرارات ولويّ من األ ي للعنف ضد المرأة التصدّ  عدم اعتبار -

 وأماكن انتشارها كثر تكراراً األحول حاالت العنف سات الدولة حصاءات من مؤسّ ول على المعلومات واإلصعوبة الحص -
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 عالماإلمجال الثقافة و

 الهدف االستراتيجي 
 

 عالماإل الثقافة ووسائل ة للمرأة فيالصورة النمطيّ  تبديل

 عة النتائج المتوقّ 
 

 عالميةالرجل من خالل برامجه ورسائله اإلج للمساواة بينها وبين ة للمرأة ويروّ عالم في تغيير الصور النمطيّ يشارك اإل
 يثير النقاشات حولهاالم قضايا المرأة ويخدم اإلع

 اتي المسؤوليّ عالمية وتثبت قدرتها وكفاءتها في تولّ موقع الرجل في المناصب اإلدارية  اإلل ساوياً م المرأة موقعاً  تحتلّ 
 
 

 مصادر المعلومات المؤشرات المقترحة التدّخالت األهداف الفرعية المستويات 

ت،
سا

سيا
ال

 
ين

وان
الق

 
ات

ريع
تش

ال
 

 كثرأ إعالمّية  سياسات
 على العمل لجهة  تطوراً 
 المرأة بين المساواة تحقيق

وتعزيز موقع  والرجل
 المرأة ودورها باالعالم

 للمؤّسسات داخلية تشجيع وضع أنظمة
 ومتابعة مراقبة آليات تلتزم اإلعالمّية

 للمرأة المنّمطة الصور تغيير أجل من

 داخلية وضع أنظمةخطة العمل وآلياتها وانجازاتها لتشجيع  -1
 أجل من ومتابعة مراقبة آليات تلتزم اإلعالمّية لمؤّسساتل

 للمرأة المنّمطة الصور تغيير
 

 الحكومّية اإلعالمّية المؤّسسات
 المرئي،( لبنان في والخاصة
 )والمقروء المسموع

 للمؤّسسات داخلية تشجيع وضع أنظمة
 بين الفرص تكافؤء تضمن اإلعالمّية

 القيادية المواقع لتولّي والرجل المرأة
 فيها

 داخلية وضع أنظمةخطة العمل وآلياتها وانجازاتها لتشجيع  -2
 المرأة بين الفرص تكافؤء تضمن اإلعالمّية للمؤّسسات

 فيها القيادية المواقع لتولّي والرجل

 الحكومّية اإلعالمّية المؤّسسات
 المرئي،( لبنان في والخاصة
 )والمقروء المسموع

اللواتي  اتاإلعالميّ  تشجيع زيادة عدد
 نقابات في قيادية مواقع الى ينتسبن

  المهن اإلعالمّية

 نقابات في قيادية مواقعنسبة االعالميات المنتسبات الى  -3
 المهن اإلعالمّية

 اإلعالمّية النقابات

الم
إع

 
عية

تو
 

بئة
وتع

 

تغيير الصور النمطية للمرأة 
 في اإلعالم واإلعالن

إنتاج برامج إعالمّية تتناول قضايا 
 لمرأة لمناصرتها إعالمياً ا

تتناول قضايا المرأة عدد البرامج االعالمية المنتجة التي  -4
 ونوعها لمناصرتها إعالمياً 

بيبلوغرافيا الدراسات 
اإلعالمّية في مكتبات كلّيات 

 اإلعالم الخاصة والرسمية 
معّدو البرامج في المؤّسسات 
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 اإلعالمّية 
إدماج مفاهيم النوع اإلجتماعي  في 
مناهج كلّيات اإلعالم واعتماد 

 مقّررات إلزامّية بهذا الشأن

لنوع خطة العمل وآلياتها وانجازاتها الدماج مفاهيم ا -5
اإلجتماعي  في مناهج كلّيات اإلعالم واعتماد مقّررات 

 إلزامّية بهذا الشأن
-  

آليات اإلعالم في الجامعات 
 الخاصة والرسمّية 

وضع برامج ولقاءات حوارية تدحض  
األدوار النمطّية للمرأة وتسلّط الضوء 
على دورها في مختلف المجاالت دون 

 تمييز 

 تتناول قضايا التمييز بين الجنسينعدد البرامج الحوارية التي  -6
 والجهات المنفذة

بيبلوغرافيا الدراسات 
اإلعالمّية في مكتبات كلّيات 

 اإلعالم الخاصة والرسمّية 
معّدو البرامج في المؤّسسات 

 اإلعالمّية
تشكيل مجموعة إعالمّية (وغير  

اعالمّية)  مناصرة لقضايا المرأة 
تعمل على نقد اإلعالنات والبرامج 

 المسيئة لصورتها 

 وزارة اإلعالم  المجموعة االعالمية المشكلة لمناصرة قضايا المرأة -7
 

تعزيز حضور المرأة 
ة ودورها في مختلف األنشط

 الثقافية

زيادة انخراط المرأة في المجالس 
اإلدارية لألندية والروابط الثقافية 

 %30بنسبة ال تقّل عن 

عدد (او نسبة) المؤسسات التي تنفذ برامج تهدف الى  – 8.1
حول زيادة  المجالس اإلدارية لألندية والروابط الثقافيةتوعية 

 %30انخراط المرأة بنسبة ال تقل عن 
التي  مجالس اإلدارية لألندية والروابط الثقافيةالعدد  -8.2

 استفادت من تلك البرامج وتوزعها الجغرافي

 وزراة الثقافة 

اء
بن

 
ات

در
ق

 
رية

بش
تية 
سا

ؤس
وم

 

بناء قدرات االعالمّيين 
واإلعالمّيات حول قضايا 

 النوع اإلجتماعي 

لإلعالمّيين  تدرييبّية إجراء دورات
 المراة قضايا على واإلعالمّيات

 اإلجتماعي والنوع

 تدرييبّية دوراتعدد (او نسبة) المؤسسات التي تنفذ  -9.1
 اإلجتماعي والنوع المراة قضايا على لإلعالمّيين واإلعالمّيات

 عدد المستفيدين من تلك البرامج ونوع عملهم -9.2

 وغير الحكومية المنّظمات
  الحكومية

 اإلعالم وزارة
 اإلعالمّية المؤّسسات

وأب
ت 

سا
درا

اث
ح

 

تكثيف الدراسات واألبحاث 
التي تتناول اإلعالم وقضايا 

 والمرأة 

إجراء دراسات حول الصور النمطّية 
األكثر ترويجاً في اإلعالم واإلعالن 

حول تأثير  و والعمل على كسرها
اإلعالم في تغيير الصور النمطية 

 للمرأة

الصور النمطّية األكثر ترويجاً في الدراسات المنجزة حول  -10
حول تأثير اإلعالم في تغيير الصور النمطية واإلعالم واإلعالن 

 والجهات المنفذة للمرأة

 مراكز الدراسات واألبحاث
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 قات المخاطر والمعي

 الترقية والتوظيف بين المرأة والرجلفرص متها الداخلية بما يضمن تكافوء ة لتعديل أنظعالميّ سات اإلعدم تجاوب المؤسّ  -

المنافسة في مجال الترويج ق هامش ذلك يضيّ  نّ ، ألعالناتمي اإلن استخدام المرأة وحسناتها الجمالية للترويج عن المنتجات من قبل مصمّ م مقاومة فكرة الحدّ  -

 زةبداعية المميَّ اإلعالمي لمن يفتقر الى األفكار اإل

عالم في التربية على المساواة بين ة  بدور اإلعالميّ سات اإلالمؤسّ  ن علىالقّيمي واستخفاف جتماعي قضايا النوع اإل ين حولعالميّ قبول فكرة التدريب من قبل اإل -

 المرأة والرجل 

دية اي المناصب القي، إدارة النقاشات، وتولّ وإخراجها عالمي على مستوى إعداد البرامجالى إحداث خرق نوعي في الوسط اإل لمدى استعداد النساء للعمل والتوصّ  -

 ة سات االعالميّ في المؤسّ 
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  البيئة  مجال

 الهدف االستراتيجي
 

 تعزيز مساهمة المرأة في حماية البيئة

 عة النتائج المتوقّ 
 

ع البيولوجي وضروراته للمحافظة التنوّ ، للبيئة والصديقة الخضراء والطاقة دةالمتجدّ  الطاقةدارة الموارد الطبيعية، إتمتلك المرأة معرفة بيئية حول  -
 ة بالشؤون البيئيةت الحالية المختصّ التشريعا، على توازن الطبيعة

 ات بيئية سليمةيمتلك سلوكيّ  وتربية نشءللمرأة دور فاعل في حماية البيئة والمحافظة عليها  -
 

 مصادر المعلومات المؤشرات المقترحة التالتدخّ  هداف الفرعيةاأل المستويات 

ين
وان

الق
ت، 

سا
سيا

ال
، 

ت 
يعا

شر
الت

ها
ير

وغ
 

ل تفعيل دور المرأة في العم
البيئي ووضع السياسات 

 البيئية وتنفيذها

ة الترويج إلشراك  المرأة في الهيئات المعنيّ 
بوضع السياسات البيئية على الصعيدين 

 الوطني والمحلي 

ة نسبة مشاركة  النساء في الهيئات المعنيّ  -1
 بوضع سياسات بيئية

 ات البيئيةالجمعيّ 
 وزارة البيئة

 تاالبلدي
ة في اللجان النيابية ذات الصل

 المجلس النيابي.
 وزارة الداخلية والبلديات.

ات نخراط المرأة في الجمعيّ ال الترويج
بالبيئة ودعمها  مات التي تهتمّ والمنظّ 

 مواقع القرار فيها الحتالل

النساء المنتسبات الى الجمعيات البيئية نسبة  -2
 مواقع قيادية فيها والتي تحتلّ 

  البلديات
 الجمعيات البيئية

  لبيئةوزارة ا

الم
إع

، 
بئة

وتع
ة 

عي
تو

 

تفعيل دور  المرأة في بناء 
 سلوك ايجابي صديق للبيئة

دور المرأة في  القيام بدورات توعية حول 
عن تجذير الوعي البيئي في مجتمعها 

 طريق:
نشر المعرفة بمعايير التنمية  -

 المستخدمة.
التشديد على ضرورة فرز النفايات  -

 المنزلية.
نشر المعرفة بوسائل استخدام  -

مصادر الطاقة المتجددة والصديقة 

عدد (أو نسبة) المؤسسات التي تنفذ دورات  -
دور المرأة في تجذير الوعي  توعية حول 

 وتوزعها الجغرافي البيئي في مجتمعها
تفيدات من تلك الدورات وتوزعهن عدد المس -

 الجغرافي

 حصاء المركزي إحصاء: دائرة اإل
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 للبيئة ووسائل الحّد من هدر الطاقة
نشر الوعي بضرورة من  -

 االستهالك المفرط للمياه.

األ
ث 

حا
ب

ت 
سا

درا
وال

 

إجراء دراسات وأبحاث بيئية من منظور  إجراء دراسات وأبحاث بيئية
 جتماعيالنوع اإل

المنجزة  جتماعيمن منظور النوع اإلالدراسات البيئية 
 والجهات المنفذة

 مراكز األبحاث والجامعات 

 
 قاتالمخاطر والمعي

 بسبب الفقر الذي يزيد من الضغوط على الموارد الطبيعيةعدم تجاوب السكان مع إجراءات حماية البيئة  -

 لتغيير سلوك المواطنينزات كافية عدم وجود محفّ  -

 ات السليمة للبيئةنقص المعلومات والمنشورات حول السلوكيّ  -

 كلفة الطاقة البديلة ارتفاع  -

 محاسبة للمصانع في تصريف نفاياتها ومخالفاتها البيئية و عدم وجود رقابة -

 ة مواردها وعدم توافر العناصر البشرية الكفوءةبسبب محدوديّ دارة متكاملة للنفايات وب البلديات في وضع خطط وآليات إلعدم تجا -

 شتركةات مولويّ عدم االتفاق على أوضعف التنسيق مع الهيئات المحلية لمقاربة متكاملة للنفايات  -

 صحاب المزارع...) ار، أعدم تجاوب المسؤولين عن التلوث (سوق الخض -

 .غياب الرقابة واآللية التي تسمح بتطبيق القوانين -
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سات والجمعيات قطاع بناء قدرات المؤسَ   

 الهدف االستراتيجي 

 

ة بقضايا المرأة على الصعيد الوطني وتعزيز الشراكة بين الهيئة الوطنية لشؤون المرأة واإلدارات والمؤسسات العامة سات المعنيَ تعزيز قدرات المؤسَ 
 ومؤسسات المجتمع المدني

 عة النتائج المتوقَ 
 

ى قيادة عملية تنمية المرأة في لبنان بالتنسيق ، تتولَ ودعمها م بقضايا المرأةل المرجعية الرسمية للتكلَ لمرأة ذات جهاز إداري كفوء، تشكَ هيئة وطنية لشؤون ا
 ة يقضايا المرأةالمعنيَ سات مؤسَ دارات الرسمية والإلامع مختلف 

لتحقيق  نجازات المطلوب تحقيقها والعمل معاً إلات العمل واولويَ ة على أالمرأة اللبنانيوالهيئة الوطنية لشؤون  دارات الرسميةإلوا اتتوافق بين مختلف الجمعيَ 
 ةهداف المرجوَ ألا

 قضايا المرأة جل تحقيق مكاسب مشتركة على مستوى ن أد مصالحها وإجراءاتها م، توحّ فيما بينها، تتواصل وتشبك مؤسسات مجتمع مدني فاعلة ميدانياً 

 

 مصادر المعلومات المؤشرات المقترحة التدَخالت فرعية األهداف ال المستويات 

 
ين

وان
وق

ت 
يعا

شر
، ت

ات
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سي
 

زيادة المقدرات المالية 
 للهيئة الوطنية 

اَتخاذ االجراء القانوني المناسب الذي يكفل 
إدارج بند خاص بالهيئة الوطنية في موازنة 

 رئاسة الحكومة ضمن قانون الموازنة العامة

بند خاص بالهيئة وانجازاتها الدراج   خطة العمل وآلياتها -1
الوطنية في موازنة رئاسة الحكومة ضمن قانون الموازنة 

 العامة

وثائق الهيئة الوطنية لشؤون 
 المرأة اللبنانية

رفع المخَصصات المالية للهيئة الوطنية من 
 قبل رئاسة الحكومة 

للهيئة الوطنية من قبل نسبة ازدياد المخصصات المالية  -2
 الحكومة رئاسة

وثائق الهيئة الوطنية لشؤون 
 المرأة اللبنانية

تنويع مصادر التمويل الخارجي للهيئة 
 الوطنية 

وثائق الهيئة الوطنية لشؤون  عدد البرامج التي تم تمويلها والجهة الممولة -3
 المرأة اللبنانية
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مأسسة عمل الهيئة 
 الوطنية لشؤون المرأة 

از اإلداري والفني للهيئة الوطنية تطوير الجه
لشؤون المرأة لكي يدير العالقة مع مؤسسات 
المجتمع المدني ومع الوزارات واإلدارات 
الرسمية، ولكي يمتلك مهارات قيادية وفي 

 العمل التشاركي

وجود هيكلية إدارية متنوعة الكفاءات تستجيب للمهام  -4
 المنوطة بالهيئة  

ن وثائق الهيئة الوطنية لشؤو
 المرأة اللبنانية

 اإلنجازات المحققة  

وضع نظام لرصد ومتابعة المؤشرات 
المتعلَقة  بواقع المرأة في لبنان وإمكانية 

 التواصل مع مختلف المناطق اللبنانية

نظام لرصد ومتابعة المؤشرات المتعلَقة  بواقع وجود  -5
المرأة في لبنان وإمكانية التواصل مع مختلف المناطق 

 يةاللبنان

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة 
 اللبنانية 

موقع الهيئة على مستوى صنع  تدابير لتفعيل 
لَقة بالمرأة لدى مجلس السياسات المتع

المؤسسات الوطنية واألجنبية  الوزراء ولدى
 األخرى 

سبل التواصل الموثقة والمتبعة من قبل الهيئة مع الجهات  -6
ي صنع السياسات المعنية ونتائجها من حيث المشاركة ف

 المتعلقة بالمرأة 

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة 
 اللبنانية 

تنظيم العالقة بين الهيئة 
واالدارات الرسمية 
والجمعيات المحلية 

واألجنبية وبناء شراكة 
 فعلية بينها

وضع خارطة حول مؤسسات المجتمع المدني 
المعنَية بقضايا المرأة المنتشرة في مختلف 

لبنانية، وطبيعة أنشطتها وأماكن المناطق ال
 وجودها وكيفية التواصل معها 

خارطة حول مؤسسات المجتمع المدني المعنَية وجود  -7
بقضايا المرأة المنتشرة في مختلف المناطق اللبنانية، 

 وطبيعة أنشطتها وأماكن وجودها وكيفية التواصل معها

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة 
 اللبنانية 

ر العالقات القائمة مع المؤسسات تطوير  أط
التي تعمل في المجال ذاته وإفساح المجال 
للتواصل وتبادل المعلومات بينها ولتوحيد 
األهداف ذات األولوية والعمل المشترك 

 لتحقيقها 

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة  6انظر الى رقم  -8
 اللبنانية 

 وضع آلية من قبل الهيئة الوطنية لمتابعة تنفيذ 
خطة العمل لشؤون المرأة ورصد المؤّشرات 
التابعة لهذه الخطة وتسهيل عملية تحقيق 

 األهداف

الهيئة الوطنية آلية المتابعة الموثقة والمعتمدة من قبل  -9
لمتابعة تنفيذ خطة العمل لشؤون المرأة ورصد المؤّشرات 

 التابعة لهذه الخطة وتسهيل عملية تحقيق األهداف

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة 
 اللبنانية 

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة المرجع اآللية الموثقة والمتبعة لجعل الهيئة الوطنية  -10.1تطوير قاعدة المعلومات والدراسات عن  

43/52



المرأة في لبنان بحيث تتمَكن الهيئة من أن 
تكون المرجع األول لدى مختلف الجهات 

 للحصول على معلومات عن المرأة في لبنان

ى مختلف الجهات للحصول على معلومات عن المرأة األول لد
 في لبنان

وجود قاعدة موثقة للمعلومات والدراسات عن المرأة  -10.2
 في لبنان

 اللبنانية 

اعتماد النهج التشاركي  بين الهيئة واإلدارات  
الرسمية ومختلف مؤسسات المجتمع المدني 

 تيجي التي تقوم به الهيئة في التخطيط االسترا

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة  6انظر الى رقم  -11
 اللبنانية 

عقد شراكات واتفاقيات تعاون بين الهيئة 
الوطنية لشؤون المرأة وبين اإلدرات الرسمية 
ومؤسسات المجتمع المدني بهدف تنفيذ برامج 
ومشاريع من ضمن إطار االستراتيجة 

 الوطنية

بين الهيئة الشراكات واتفاقيات التعاون عدد ونوع  -12
الوطنية لشؤون المرأة وبين اإلدرات الرسمية ومؤسسات 

المجتمع المدني بهدف تنفيذ برامج ومشاريع من ضمن 
 إطار االستراتيجة الوطنية

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة 
 اللبنانية 

التواصل مع المنظمات الدولية للترويج لخطة 
 وتشجيع رصد األموال لتنفيذها العمل الوطنية

المنظمات الدولية آلية التواصل الموثقة والمتبعة مع  -13.1
 للترويج لخطة العمل الوطنية وتشجيع رصد األموال لتنفيذها

 3انظر الى رقم  -13.2

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة 
 اللبنانية 

التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لحّث  
لس النيابي على إقرار الحكومة  والمج

القوانين المتعلَقة بالمساواة بين المرأة والرجل 
 وتلك المتعلّقة بحقوق المرأة 

 

سبل ونوع وانجازات التعاون الموثق والمتبع من قبل  -14
مع مؤسسات المجتمع المدني لحّث  الحكومة  الهيئة 

والمجلس النيابي على إقرار القوانين المتعلَقة بالمساواة 
 أة والرجل وتلك المتعلّقة بحقوق المرأةبين المر

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة 
 اللبنانية 

اء
بن

 
ات

در
ق

 
رية

بش
 

تية
سا

ؤس
م

 

دعم قدرات الجمعيات 
المحلية وتحسين 

 مهاراتها 

الهيئة مع هيئات أخرى ضمن  مساهمة
مجاالت اختصاصها في بناء قدرات الموارد 

 البشرية للجمعّيات المحلّية. 

تنمية الموارد البشرية للجمعيات المحلية  عدد برامج -15
 المشتركة بين الهيئة والجهات األخرى

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة 
 اللبنانية 

تبادر الهيئة الى تشجيع الجمعيات للقيام 
بمشاريع ناجحة من خالل إبراز أفضل 

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة الناجحة ونوعها التي تم ابرازها بتشجيع عدد المشاريع  -16
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اإلنجازات السنوية التي تحققت ميدانياً من 
 قبل الجمعيات

 اللبنانية  من قبل الهيئة 

ت 
سا

درا
اث

بح
وأ

 

تشجيع األبحاث 
والدراسات حول 

 قضايا المرأة في لبنان 

تشّجع الهيئة إجراء األبحاث والدراسات حول 
 قضايا المرأة واإلشكالّيات المرتبطة بالواقع

حول قضايا المرأة واإلشكالّيات لدراسات عدد االبحاث وا -17
المنفذة بالتعاون مع او بتشجيع من قبل  المرتبطة بالواقع

 الهيئة والجهات المنفذة

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة 
 اللبنانية 

 
قات المخاطر والمعي  

 ات المنوطة بهالقيام بالمهمّ موال الالزمة التي تسمح للهيئة بمأسسة أنشطتها وتوظيف كادر بشري كفوء لألعدم تأمين ا -

 ومات الالزمة للمتابعة لعطنية وعدم تزويدها دورياً الممع الهيئة الوة تجاوب المؤسسات قلّ  -

 ة تأمين موارد مالية لتنفيذهاسات المانحة مع الخطة الوطنية وقلّ ة تجاوب المؤسّ قلّ  -

 ن من القيام بمهامهاخرى ولكي تتمكّ ألالكي تتساوى مع الوزارات  دة موازنتهاالهيئة الوطنية وضرورة زيتعزيز موقع اعدم تجاوب الحكومة مع أهمية  -

 ساسية التي تسمح بالمقارنة ألعلومات ابب نقص المرات لمتابعة تنفيذ الخطة بسصعوبة رصد  المؤشّ  -
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 حة والحروب وفي حاالت الكوارث الطبيعيةة في حاالت الطوارئ والنزاعات المسل  أحماية الفتاة والمر مجال

 

 الهدف االستراتيجي 

 

 حة والحروب وفي حاالت الكوارث الطبيعيةحماية الفتاة والمرأة في حاالت الطوارئ والنزاعات المسل  

 عة النتائج المتوق  
 

النساء وحمايتهن وتأمين حاجاتهن بما يتالءم  لطبيعية وفي حاالت النزاعات والحروب تراعي النوع االجتماعي وتضمن مشاركةتدابير وقاية من الكوارث ا

 مع القرارات واالتفاقيات الدولية

 سالمتهن من العنف الجنسي والجسدي في حاالت الكوارث والنزاعاتو تضمن حمايتهن نساء فرة للاخدمات متو

 ساليب الالعنفية في العالقات االجتماعية ألمد اثقافة مجتمعية تعت

 

 

المستويات 

  

الت الفرعيةاالهداف   مصادر المعلومات المؤشرات المقترحة التدخ 

ها
ير
غ
 و
ت
عا
ري
ش
لت
 ا
ن،
ني
وا
لق
 ا
ت،

سا
يا
س
ال

 

مشاركة أوسع للمرأة ودور 

فاعل لها في أنشطة الحوار 

وحل  النزاعات وبناء ثقافة 

ي اآلثار ا لناجمة السالم لتخط 

عن  الحروب بما يتماشى مع 

 5231قرار مجلس األمن رقم 

إشراك المرأة في مختلف جلسات  الحوار الوطنية 

د من  كافة وفي المصالحات التي تجري والتأك 

مشاركتها في مختلف اللجان، و/أو الوفود 

 الدبلوماسية  والمباحثات الدولية 

 عدد )او نسبة( النساء اللواتي يشاركن في لجان -1

 حوار محلية و/أو وطنية والمباحثات الدولية 

 رئاسة الجمهورية 

 البرلمان 

 وزارة الخارجية 

 وزارة المهجرين

العمل على تشجيع انخراط المرأة في مختلف 

المراكز القيادية ال سيما البلديات وفي المجلس 

العليا وفي االدارات  النيابي والوزارات وفي المواقع

إدارة الكوارث والنزاعات العامة التي تعنى ب

 ومعالجتها

عدد )او نسبة/ او نسبة ازدياد عدد( النساء اللواتي  -2

ية في البلديات وفي المجلس  يشغلن مراكز قياد 

العليا وفي  النيابي والوزارات وفي المواقع

االدارات العامة التي تعنى بإدارة الكوارث 

 والنزاعات ومعالجتها

 وزارة الداخلية والبلديات

زيادة التثقيف السياسي للمرأة وتشجيعها على 

ات  االنخراط في األحزاب وتول ي مسؤوليات ومهم 

 قيادية 

عدد )او نسبة( المؤسسات التي تنفذ برامج  -2.5

 تثقيفية سياسية للمرأة وتوزعها الجغرافي

عدد النساء اللواتي استفدن من تلك البرامج  -2.3

 وتوزعهن الجغرافي

 )او(

 األحزاب 
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د عدد( النساء اللواتي  ينخرطن نسبة )ازديا -

 في األحزاب
نسبة )ازدياد عدد( النساء اللواتي يتولَّين  -

 مناصب قيادية في األحزاب

ئة
عب
وت
ة 
عي
تو
م 
ال
ع
إ

 

تدابير وقاية من النزاعات 

والكوارث الطبيعية تحرص 

على مشاركة النساء وتعمل 

على تقدير المخاطر بما يراعي 

 النوع االجتماعي

آليات تكفل مشاركة متوازنة للمرأة والرجل وضع 
خاليا المحلية المناطقية بالتعاون مع البلديات في ال

ومؤسسات المجتمع المحلي إلدارة مواجهة 
 خاذ التدابير الوقائية الالزمة الكوارث وإلت  

وحدة الحد  من مخاطر  النساء في الخاليا المحلية المناطقيةنسبة مشاركة  -4

 الكوارث 

  البلديات

د طبيعة المخاطر  جمع بيانات ومعلومات  تحد 
 واآلثار المترتبة على كل من النساء والرجال

طبيعة المخاطر واآلثار الدراسات المنجزة حول  -1

والجهات  المترتبة على كل من النساء والرجال

 المنفذة 

وحدة الحد  من مخاطر 

 الكوارث 

 البلديات

ات اإلغاثة ال الزمة مع تحضير المالجىء ومعد 
مراعاة الحاجات المختلفة لكل  من النساء والرجال 

 وقدرة كل منهما على الوصول اليها 

خطة العمل وآلياتها وانجازاتها لتحضير  -1.5

ات اإلغاثة الالزمة مع مراعاة  المالجىء ومعد 

الحاجات المختلفة لكل  من النساء والرجال وقدرة كل 

 منهما على الوصول اليها

مراعاة مع  لمالجئ التي تم  تحضيرهاعدد ا -1.3

 لالحاجات المختلفة لكل  من النساء والرجا

وحدة الحد  من مخاطر 

 الكوارث 

 البلديات

نظام اإلنذار المبكر التدابير التي تكفل تضمين 
وصوله الى مختلف الفئات االجتماعية بما فيها 

 النساء داخل البيوت وذوي االحتياجات الخاصة 

نظام وآلياتها وانجازاتها لتضمين خطة العمل  -7

اإلنذار المبكر التدابير التي تكفل وصوله الى 

مختلف الفئات االجتماعية بما فيها النساء داخل 

 البيوت وذوي االحتياجات الخاصة
 )او(

التدابير الموثقة التي تم ادخالها في نظام  -

 االنذار المبكر

وحدة الحد  من مخاطر 

 الكوارث 

 البلديات

ير وبرامج إغاثة وحماية تداب

تراعي النوع اإلجتماعي 

وتضمن سالمة النساء من  

العنف القائم على النوع 

الت تراعي حصول جميع الفئات من  اعتماد تدخ 
نساء ورجال وأطفال وشباب على المساعدات 

 اإلنسانية بطريقة متساوية، عادلة وسريعة

خطة  خطة العمل وآلياتها وانجازاتها العداد -8

طوارئ تراعي االحتياجات المختلفة لدى 

 االشخاص
 )او(

وحدة الحد  من مخاطر 

 الكوارث البلديات

دا من إدماج خدمات الصحة اإلنجابية للمرأة في  لتأك 
 امج اإلغاثة والمساعدات اإلنسانيةبر

وحدة الحد  من مخاطر 

 الكوارث 
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خطة الطوارئ وتدخالتها المقترحة )متضمنة  - االجتماعي 

تلك المتعلقة بالصحة االنجابية المراعية 

 لالحتياجات المختلفة لدى االشخاص(

 البلديات

تطوير برامج )ندوات، حمالت توعية، منشورات 
ولقاءات تثقيفية( لتوعية المجتمع على كيفية 

ف في حاالت الكوارث.  التصر 

عدد )او نسبة( المؤسسات التي تنفذ  برامج  -1.5

االت الكوارث توعية حول كيفية التصرف في ح

 وتوزعها الجغرافي

عدد المستفيدين من تلك البرامج وتوزعهم  -1.3

 الجغرافي

وحدة الحد  من مخاطر 

 الكوارث البلديات

نشر تدابير حماية للنساء واألطفال وكبار السن  من 
االعتداءات الجنسية والعنفية في حاالت النزاعات 

د والحروب والكوراث الطبيعية على م ختلف والتشر 
 الفرقاء

تدابير الحماية من االعتداءات الجنسية والعنيفة  -5..5

د والحروب والكوراث  في حاالت النزاعات والتشر 

 الموثقة الطبيعية

وسائل نشر تلك التدابير الموثقة والفئة  -3..5

 المستهدفة

وحدة الحد  من مخاطر 

 الكوارث 

 البلديات

ت 
را
قد
ء 
نا
ب

ة 
ري
ش
ب

ية
ات
س
س
مؤ
و

 

الخاليا المحلية مع  بناء قدرات

مراعاة احتياجات النساء 

والرجال عند حصول كوارث 

 ونزاعات 

إعداد برامج تدريبية حول االحتياجات المختلفة 
للنساء والرجال في حاالت الكوارث والنزاعات 

هة للخاليا المحلية والمناطقية   موجَّ

عدد )او نسبة( المؤسسات التي تنفذ تلك  -55.5

 ة وتوزعها الجغرافيالبرامج التدريبي

عدد المستفيدين من تلك البرامج وتوزعهم  -55.3

 الجغرافي

وحدة الحد  من مخاطر 

 الكوارث 

 البلديات

ت 
سا
را
د

ث
حا
أب
و

 

إجراء دراسات وأبحاث حول 

د كالً  طبيعة المخاطر التي تهد 

من النساء والرجال في حاالت 

 الكوارث والحروب

المخاطر  إعداد بيانات ومعلومات لتحديد طبيعة
وآثارها لكل من النساء والرجال في حاالت 
الحروب وفي حاالت الكوارث الطبيعية وتساهم في 

 تحديد طرق التدخل السليمة للنساء والرجال. 
 

الدراسات المنجزة حول هذا الموضوع والجهات  -53

 المنفذة 

وحدة الحد  من مخاطر 

 الكوارث 

 البلديات

 
 والمعيقاتالمخاطر 

اية خاذ مختلف تدابير الحموبالتالي عدم ات   من المستبعد حصولها في أذهان الناس باعتبار أنه ،أخطار الكوارث لتداركلتحضير ضرورة اية في مراعاة الجد  عدم  -

 ة التدخل السريعجهوزي  لكوارث ولتالفي ال والوقاية الالزمة
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يزات سوف توضع في ن هذه التجهصوصاً وأتلف تدابير الوقاية والتجهيزات الوقائية المواكبة لها خخاذ مخن الهيئات المحلية من ات  تتمك  ال ة الموارد المالية بحيث قل   -

ك ر مما يؤخ   ،ستخدم في الوقت الحالين ت  التصرف من دون أ  موال الالزمة لهاألمين على صرف االقي  تحر 

  الجو السياسي والخطاب العام تسودالعنفية وسط لغة عنفية لاساليب ألقناع الناس باعتماد اعلى إضعف القدرة  -
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 جتماعي النوع اإل مجال

 جتماعي في كل الميادينالنوع اإل بعدإدماج  الهدف االستراتيجي 

 عة النتائج المتوقّ 
 

 جتماعي في القطاعين الرسمي والخاص على السواءج وأنشطة تستجيب لقضايا النوع اإلوجود سياسات وبرام

 

 ادر المعلوماتمص المؤشرات المقترحة التدّخالت األهداف االفرعية المستويات 
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تعميم مفهوم النوع 
اإلجتماعي على 

مختلف القطاعات 
وعلى مستوى 

اإلدارات والمؤسسات 
 العامة

 

وضع موازنات تراعي مفهوم النوع اإلجتماعي في 
 اإلدارات والمؤسسات العامة

عدد االدارات والمؤسسات العامة التي وضعت موازنات  -1
 فهوم النوع االجتماعيتراعي م

 الوزارات

تضمين مفهوم النوع اإلجتماعي في المباريات التي 
 يجريها مجلس الخدمة المدنية 

يجريها مجلس التعديل الموثق الذي تم للمباريات التي  -2
 لتضمن مفهوم النوع االجتماعي الخدمة المدنية

 مجلس الخدمة المدنية

امج التدريب ادماج مفهوم النوع اإلجتماعي في بر
 والتأهيل التي تجريها اإلدرارات والمؤسسات الرسمية

عدد االدارات والمؤسسات الرسمية التي تنفذ برامج  -3
 تدريبية وتأهيلية دامجة لمفهوم النوع االجتماعي

 اإلدارات الرسمية 

إجراء تحليل جندري لعدد من المؤسسات (عامة 
 مها وخاصة) والبناء على هذه التجربة بهدف تعمي

دراسات التحليل الجندري التي اجريت لعدد من  -4.1
 المؤسسات

 الوسائل الموثقة لتعميم نتائج تلك الدراسات -4.2

الهيئة الوطنية لشؤون 
 المرأة اللبنانية

تعميم مفهوم النوع 
اإلجتماعي على 
مستوى القطاعات 

 الخاصة 

تشجيع المؤسسات الخاصة على اعتماد مفهوم النوع 
 ي في برامجها وأنشطتها اإلجتماع

المؤسسات خطة العمل وآلياتها وانجازاتها لتشجيع  -5
الخاصة على اعتماد مفهوم النوع اإلجتماعي في 

 برامجها وأنشطتها

الهيئة الوطنية لشؤون 
 المرأة اللبنانية

مأسسة عمل نقاط 
االرتكاز في اإلدارات 

 والمؤسسات العامة 
 

دور نقاط اإلرتكاز وتوصيف حول  الصادر الدليل -6 هامهمتوضيح دور نقاط اإلرتكاز وتوصيف م
 مهامهم

الهيئة الوطنية لشؤون 
 المرأة 

تظهير دور نقاط اإلرتكاز ومهامها في اإلدارات 
 والمؤسسات العامة  

عدد اللقاءات / النشاطات التي تظهر دور نقاط اإلرتكاز  -7
 ومهامها

الهيئة الوطنية لشؤون 
 المرأة اللبنانية 

يع إنشاء وحدات مختّصة بالنوع اإلجتماعي في تشج
 اإلدارات والمؤسسات العامة

 

عدد االدارات التي تبرز موقع نقاط االرتكاز في  -8
 هيكلياتها

نقاط اإلرتكاز في 
 اإلدارات العامة

50/52



متابعة دورية لإلنجازات التي يتّم تحقيقها من قبل نقاط  
 اإلرتكاز في مواقع عملهم

إلنجازات التي يتّم تحقيقها من قبل نقاط لالتوثيق الدوري  -9
 اإلرتكاز في مواقع عملهم

الهيئة الوطنية لشؤون 
 المرأة اللبنانية

الم
إع

 
عئة

وت
ة 

عي
تو

،
 

التشبيك والتنسيق بين 
مختلف أفراد نقاط 

 اإلرتكاز

وضع آلية تنسيق بين الهيئة ونقاط اإلرتكاز في 
الوزارات من جهة وبين مختلف نقاط اإلرتكاز من 

 جهة أخرى 

بين الهيئة ونقاط اإلرتكاز في بنود آلية التنسيق  -10
 وسبل تفعيلها االدارات 

الهيئة الوطنية لشؤون 
 المرأة اللبنانية 

ضها تمتين شبكة نقاط اإلرتكاز في عالقاتها مع بع
ومع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة  من خالل لقاءات 

 ة وتبادل خبرات وتجارب ومعلومات دوري

والجهات  التي تّم عقدهاالتنسيقية عدد اللقاءات  -11
 المشاركة

الهيئة الوطنية لشؤون 
 المرأة اللبنانية

اء
بن

 
ات

در
ق

 
رية

بش
 

تية
سا

ؤس
م

 

تعزيز معرفة 
مسؤولي اإلدارات 
 العامة والوزارات

ونقاط اإلرتكاز 
بمفهوم النوع 
اإلجتماعي وطريقة 

 إدماجه في أنشطتهم

تنظيم لقاءات دورية مع مسؤولي االدارات العامة 
والوزرات تتناول كيفية إدماج ُبعد النوع اإلجتماعي 

 في السياسات والبرامج واألنشطة

عدد اللقاءات الدورية المنفذة والفئة المستهدفة والجهات  -12
 المشاركة 

الهيئة الوطنية لشؤون 
 المرأة اللبنانية

تدريب مستمّر لنقاط اإلرتكاز وفق احتياجاتهم وطبيعة 
 تدخلهم في اإلدارات التي يعملون فيها

 

 لنقاط اإلرتكازعدد ونوع البرامج التدريبية المستمرة  -13.1
 

عدد المستفيدين من تلك البرامج وتوزعهم  -13.2
 المؤسساتي

شؤون الهيئة الوطنية ل
 المرأة

نقاط اإلرتكاز في 
الوزرات واإلدارات 

 الرسمية

ات
اس

در
 

اث
بح

وأ
 

إجراء دراسات 
وأبحاث جندرية تسمح 
بمعرفة واقع النوع 

 اإلجتماعي في لبنان

تخصيص منح جامعية إلجراء دراسات جندرية في 
 مختلف المجاالت 

الوطنية لشؤون  الهيئة عدد المنح الجامعية التي تم تخصيصها والجهة المانحة -14
 المرأة اللبنانية

 الجامعات

وضع قاعدة معلومات مبنّية على النوع اإلجتماعي في 
 مختلف القطاعات

وضع قاعدة خطة العمل وآلياتها وانجازاتها لتحفيذ  -15
  معلومات مبنّية على النوع اإلجتماعي في مختلف القطاعات

 دائرة اإلحصاء المركزي

 
 المخاطر والمعيقات

 اتهاوبالتالي عدم تسهيل قيامها بمهمّ  ،رتكازواإلدارات العامة مع أهمية موقع نقاط اإلم تجاوب الوزارات عد -

 خرىسات األقتدى به في المؤسّ يُ و أكثر أعدم القدرة على إنجاح نموذج تطبيقي  -

 ة موازناتهابسبب قلّ عدم تخصيص موازنات جندرية من قبل الوزارات  -

 .دارة رسميةم يتناسب مع طبيعة عمل كل وزارة أو إدعوصعوبة تقديم ، دورها في الوزارات تكاز ورعدم توضيح مهام نقاط اإل -
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) 2021-2011) التابعة لالستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان (2016-2013لمزيد من المعلومات عن خطة العمل الوطنية (   

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ب االتصال   

 2، ط. 3176، الطريق الدولّي، مركز رقم لبنان، بعبدا

 +961 5 955101-2الهاتف: 

 +961 5 955103الفاكس:  

 0TUinfo@nclw.org.lbU0Tعنوان البريد اإللكتروني: 

  0TUwww.nclw.org.lbU0Tالموقع اإللكتروني: 

 0TUportal.nclw.org.lb-http://eU0Tالبوابة اإللكترونية: 

 0TU@NclwOrgU0TTwitter:  

 0TUhttps://www.facebook.com/NationalCommissionForLebaneseWomenNCLWU0T: Facebook 
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